
CİHANBEYLİ’YE 170 
MİLYONLUK YATIRIM

DUALAR ŞEHİT 
ÖĞRETMENLER İÇİN

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
bugüne kadar Cihanbeyli’ye 

170 milyon liralık yatırım 
yapıldığını, bundan sonra 

da yatırımların devam 
edeceğini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE  

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen 
Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe 

Alten’in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler 
unutulmadı. n HABERİ SAYFA 13’TE

Her öğretmen için bir fidan dikildi 
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Konya’da görev yapan 34 bin öğretmenin her birinin adına birer fidan 
dikilerek “Öğretmen Hatıra Ormanı” oluşturuldu. n HABERİ SAYFDA 10’DA

06 1305 Durağa izinsiz girdi,
güvenlikçiyi bıçakladı

İlahiyatçı Prof. Dr. 
Yusuf Işıcık vefat etti

Tıbbi bitkilerin analiz
merkezi Selçuk oldu

Dönüşüm hızlansın!
Konya’da dönüşüm bekleyen birçok sağlıksız yapı olduğunu anımsatan İMO Başkanı Dr. Süley-
man Kamil Akın, 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun hızlı bir şekilde uygulanmasını istedi

BU GÖRÜNTÜLER
KONYA’YA YAKIŞMAZ

“Kentin ortasında ambulans, itfa-
iye, belediye hizmet araçlarının 
giremediği, hizmet götürmenin 
(Doğalgaz vb) neredeyse im-
kansız olduğu, sağlıklı olmayan 
riskli yapıların olduğu çökelti 
alanları ne ülkemize, ne de güzel 
Konya’mıza yakışmamaktadır” 
diyen Akın, yerel yönetimlere 
çağrı yaptı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

UYGULAMADA 
SORUNLAR VAR

Konya’daki acil dönüşüm 
gerektiren alanlarla ilgili 
önemli bir açıklama yapan 
İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Dr. Sü-
leyman Kamil Akın, 6306 Sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi hakkında 
kanunun uygulanmasında 
birtakım sıkıntıların yaşandığı-
nı savundu. 

Bin 200 kişi katılacak Selçuk iletişim zirvede
Daha önceki yıllarda ülke içinden ve 
dışından yerli ve yabancı binlerce 

kişinin katıldığı Şeb-i Arus Etkinlikleri 
7 ve 17 Aralık günlerinde yapılacak. 
İki program için toplamda bin 200 

kişinin katılabileceği etkinlikler bu yıl 
daha çok dijital platformlardan takip 

edilecek. n HABERİ SAYFA 7’DE

TRT’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği 
‘Geleceğin İletişimcileri 

Yarışması’na Selçuk Üniversitesi 
damga vurdu. İletişim Fakültesi 

öğrencileri; iki birincilik, bir 
ikincilik, iki de üçüncülük olmak 

üzere toplam 5 ödül aldı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Her türlü zorluğa göğüs gererek 
bu yola baş koymuş öğretmenlerimizin 
hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Gele-
ceğe hedef koymamızı ve hedeflerimize 
doğru adımlarla ilerlememizi sağlayan 
ikinci ailemiz onlar. 

Öğretmenlerimiz bizi aydınlatır. Bir 
anne şefkati, bir baba desteği hissettirir 
bize. Bu mesleğe ömrünü adamış, işini 
severek yapan, kendinden çok öğrenci-
lerini düşünen öyle öğretmenlerimiz var-
dır ki onların önünde saygıyla eğilmek 
gerekir. Ülkemizde öğretmenlerin pek 
çok sorunu bulunmaktadır. 

Öğretmenlerimizin ağzından çıkan 
her bilgi hayatta yeri ve önemi vardır 
aslında. Öğretmenin verdiği bilgi sınav-
da veya sözlüde değil her zaman lazım 
olacaktır bize.

Ancak ne yazık ki son yıllarda öğret-
menlerimizin değerini yeteri kadar bilmi-
yor ve anlamıyoruz. Özellikle Pandemi 
salgını döneminde bazı kesimler öğret-

menleri hedef gösterdi ve göstermeye 
devam ediyor.

Salgın dönemi, öğretmenlerimizin 
toplum hayatı için taşıdığı önemi somut 
bir şekilde ortaya koydu. Öğretmenle-
rimizin ve okullarımızın çocuklarımızın 
sadece akademik değil kişisel ve sosyal 
gelişimleri için de ne derece etkin bir un-
sur olduğunu tecrübe ettik ve etmeye de 
devam ediyoruz.

Türk Eğitim Sen  uzaktan eğitim 
sürecini başarı ve özveriyle yürüten öğ-
retmenlere teşekkür ederek öğretmen-
ler ne  mi yaptı ? diye güzel bir çalışma 
yapmış. 

Öğretmenler ne mi yaptı?
Herkesin evinden dışarı çıkmaya 

korktuğu pandemi kısıtlamalarının baş-
ladığı 16 Mart 2020’den itibaren on bin-
lerce öğretmen Vefa Destek Gruplarında 
görev yaparak ‘Öğretmenler yatıyor’ 
diyenlerin anne babalarının da arasında 
olduğu milyonlarca vatandaşımıza dev-

letin şefkat elini ulaştırdılar.
Maskenin kıymete bin-

diği, ülkelerin birbirinden 
maske çaldığı dönemde 
Meslek Liselerinde ,Halk 
Eğitim Merkezlerinde mil-
yonlarca maske ve siperliği 
tonlarca dezenfetanı, tıbbi 
tekstil ürünlerini, hatta solu-
num cihazlarını kısa sürede 
üretip devlete teslim eden-
ler öğretmenler ve eğitim 
çalışanlarıydı. 

Öğretmenlerimiz, EBA altyapısının 
yetersiz kaldığı dönemde, digital beceri 
ve hiçbir destek almadan kendi imkan-
larını geliştirerek uzaktan eğitim yaptılar.

EBA TV’ye erişemeyen taşradaki 
öğrencilerin evlerine kadar gidip televiz-
yonlarının frekans ayarlarını yapanlar, 

hatta imece usulüyle 
televizyon alarak yoksun 
ailelere teslim edenler de 
öğretmenlerdi.

Salgın döneminde, 
denetim ekipleri ve fil-
yasyon çalışmaları gibi 
birçok hizmette görev ya-
panlar da öğretmenlerdi.

Tatil döneminde telafi 
eğitimi yaparak, çocukla-
rımızın kesintiye uğrayan 

eğitim sürecini iyileştiren öğretmenlerdi.
Öğrenci velileriyle her gün iletişim 

kurarak çocuklarımızın öğrenme moti-
vasyonunu canlı tutan öğretmenlerdi. 

EBA TV’de ders anlatanlar da TRT 
spikeri değil,500’e yakın fedakar öğret-
menlerimizdi.

EBA portalında yayınlanan yüz bin-

lerce ders ve etkinlik içeriği öğretmenler 
tarafından hazırlandı.

Bakanlığının yayınladığı örnek 
soruları, çalışma konularını, deneme 

sınavlarını ülkenin dört bir yanında hazır-
layanlar da öğretmenlerdi. 

Salgın sürecinde hazırlanan yardım 
paketlerini tamamen kendi imkanlarıyla 
kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştıran 
yine öğretmenlerdi.

Çocuklarımızın eğitimine deste ola-
rak Bakanlığın dağıttığı öğrenci çalışma 
kitapları da yine öğretmenler tarafından 
hazırlandı.

Otogarlarda nöbet verilen de öğret-
menlerdi.

Aylarca sokağa çıkmayan çocukları-
mızla iletişim kurarak onları pandeminin 
olumsuz etkilerine karşı koruma gayre-
tini ortaya koyan da sadece öğretmen-
lerdi. 

Uzaktan eğitim diye bir uygulama 
var ise bunu bilgisayarlar yapmadı. Ar-

kasında ve içeriğinde öğretmenler vardı.
Uzaktan eğitim sürecine hızlı bir 

şekilde adapte olan, eğitim fakültesinde 
uzaktan eğitim ile ilgili hiçbir eğitim ile 
ilgili hiçbir eğitim almamasına rağmen 
süreci başarıyla yürüten yine öğretmen-
lerdi.

Velhasıl;
Öğretmen sabah evden çıkarken 

‘İşe gidiyorum’ demez ‘Okula gidiyorum’ 
der.

Onun için öğretmen yatmaz!
İnanıyorum ki eğitim çalışanları, 

bundan sonra da millete hizmetinde asla 
geri durmayacaktır.

Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey 
öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır.

Her ne işi yapıyorsak o işi daha iyi 
yapmak için gayret edelim ve öğretmen-
lerimiz ile uğraşmayı bırakalım. Hayalle-
rime kavuşmamda desteklerini esirge-
meyen tüm öğretmenlerimi saygılarımı 
sunuyor ve ellerinden öpüyorum.

ÖĞRETMENLER İLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Selçuklu Belediyesi’nden vergi 
ödemeleriyle ilgili önemli uyarı

Emlak, Çevre Temizlik ve 
İlan Reklam Vergileri’nin ikin-
ci taksitleri için ödeme süre-
si 30 Kasım Pazartesi günü 
mesai bitimi sona eriyor. Be-
lediye yetkilileri vatandaşla-
rın pandemi sebebiyle vergi 
ödemelerini e-belediyecilik 
uygulamaları üzerinden de 
kolaylıkla yapabilecekleri ha-
tırlatmasında bulundu. 

Selçuklu Belediyesi tara-
fından yapılan açıklamada, 
Emlak, Çevre Temizlik ve 
İlan Reklam Vergilerinin Ma-
yıs ve Kasım aylarında olmak 
üzere 2 eşit taksitte ödendi-
ği hatırlatıldı. Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi; “Vatan-
daşlarımız 30 Kasım Pazarte-
si günü mesai bitimine kadar 
emlak, çevre temizlik ve ilan 
reklam vergilerinin ikinci tak-
sitlerini, TC kimlik numarası 
veya mükellef sicil numarası 
ile Selçuklu Belediyesi hizmet 
binası, içerisinde yer alan vez-
nelere, nakit veya kredi kartı 
ile ödeyebileceklerdir. “  

KREDİ KARTLARINA TAKSİT 
İMKANI

Mükellefler kredi kartı ile 
yapılan işlemlerde anlaşma-
lı bankalardan Ziraat Combo 
kredi kartlarına 6 taksit, di-
ğer kredi kartlarına tek çekim 
yapılarak hiçbir vade farkı 
oluşmadan ödeme imkânın-

dan faydalanabilirler. Yine 
Türkiye’nin her yerindeki PTT 
şubelerinden online sistem 
üzerinden mükellef sicil nu-
marası ve TC kimlik numarası 
eklenerek ödeme yapılabile-
cek. Mükellefler,  e-belediye-
cilik uygulaması kapsamında  
internet üzerinden www.sel-
cuklu.bel.tr web adresinden 
de kredi kartı veya banka kartı 
ile vergilerini ödeyebilirler.

ATM VE İNTERNETTEN VERGİ 
ÖDEME KOLAYLIĞI

Vergi ödemeleri için ATM 
ve İnternet bankacılığı uygula-
masıyla mükelleflere kolaylık-
lar sağlandığına dikkat çekilen 
açıklamada;  Ziraat Bankası, 
Halkbank ve Vakıfbank şu-
belerinden ATM’lerden ve 
internet bankacılığı sistemi 
üzerinden de mükellef sicil 
numarası ile vergi ödenebile-
ceği belirtildi. Ayrıca sunulan 
hizmetlerle vatandaşların za-
man kaybetmeden hızlı bir şe-
kilde ödeme yapabileceği be-
lirtilirken, mükelleflerimizin 
gecikme zammına maruz kal-
mamaları için belirtilen süre 
içinde vergilerini ödemeleri 
menfaatlerine olacaktır. Öde-
me süresi içinde ödenmeyen 
vergiler için 6183 sayılı kanun 
gereğince gecikme zammı uy-
gulanacak” denildi.

 n HABER MERKEZİ

Konya’da dönüşüm bekleyen birçok sağlıksız yapı olduğunu anımsatan İMO Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun hızlı bir şekilde uygulanmasını istedi

Dönüşüm mecburiyettir! 
Aktif fay hatlarıyla büyüklüğü 

7 şiddetini geçebilecek depremle-
rin meydana gelebileceği ülkemiz, 
depremlerin olumsuz etkilerini en 
aza indirecek çalışmaları hızlandır-
mış durumda. Özellikle son yıllar-
da bu konuda Türkiye genelinde 
kentsel dönüşüm çalışmaları başla-
tılmış ve bu çalışmalar aralıksız bir 
şekilde sürüyor. Geçtiğimiz gün-
lerde konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Türkiye’de öncelikli 
dönüştürülmesi gereken 6,7 mil-
yon konut olduğunu bu konutların 
1,5 milyonunun acilen dönüşmesi 
gerektiğini söylemişti. Bu konuda 
Konya’da da dönüşmesi gereken 
bölgeler bulunuyor. Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere ilçe 
belediyeleri bu konuda çalışmalar 
yapsa da, acil dönüşmesi gereken 
bazı riskli bölgeler konusunda ya-
vaş davranılması riski de artırıyor. 
Konuyla ilgili yerel yönetimlere 
önemli uyarılarda bulunan İnşaat 
Mühendisleri Odası (İMO) Konya 
Şube Başkanı Dr. Süleyman Ka-
mil Akın, yapı güvenliği ile sağlıklı 
kentleşmenin sağlanması amacı 
ile çıkarılan 6306 Sayılı Kentsel 
Dönüşüm Kanunu’nun hızlı bir şe-
kilde kullanılmasını istedi. 

DEPREME KARŞI GÜVENDE DEĞİ-
LİZ! 

Konya’daki acil dönüşüm ge-
rektiren alanlarla ilgili önemli bir 
açıklama yapan Başkan Akın, 6306 
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanla-
rın Dönüştürülmesi hakkında ka-
nunun uygulanmasında birtakım 
sıkıntıların yaşandığını savundu. 
Konuyla ilgili başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm ilçe 
belediyelerini göreve davet eden 

Başkan Akın, “Son yaşadığımız 
Elazığ ve İzmir depremleri tekrar 
gösterdi ki ülkemizdeki yapı stoğu 
oluşması muhtemel depremlere 
karşı yeterli güvenlikte değildir.

Özellikle köyden kente dönü-
şün ve nüfus artışının hızlandığı 
80’li yıllarda yapılmış, denetimden 
uzak, derme çatma konutlar şehir-
lerimizi boğmuş; tedbir ve sorum-
luluk almadığımız sürece de boğ-
maya devam edecektir” dedi. 

UYGULAMADA SORUNLAR VAR
Şehir merkezlerindeki sağlıksız 

yapılaşmanın hem şehir yaşamı-
nı hem de vatandaşımızın hizmet 
alma kalitesini olumsuz yönde et-
kilediğini dile getiren Başkan Akın, 
bu sorunun sağlıklı yapı stoğu ile 
kentleşmenin sağlanması için 
oluşturulan 6306 sayılı kanunun 
uygulanması ile kolayca çözülebi-
leceğini hatırlattı. Ancak uygula-
mada sorunlar olduğuna dikkat çe-
ken Başkan Akın, şunları kaydetti, 
“Birçok sorun ise maalesef çözüle-
memekte ve giderek büyümekte-

dir. Bu isteksiz ve sorumluluk al-
maktan uzak durmayı tercih eden 
yaklaşım sebebi ile belediyelerimiz 
tarafından yapılan imar planları 
uygulanamamakta; başta sağlık ve 
eğitim tesisleri olmak üzere pazar 
yerleri, park, yollar gibi ihtiyaçlar 
karşılanamamaktadır.

Deprem gibi etkiler karşısında 
riskli yapıların bulunduğu birçok 
imar parselinde bir-iki ev sahibinin 
aile içi çekişmesi, kuru inadı ve en 
önemlisi açgözlülüğü yüzünden 
uygulamaya geçilememekte, par-
sel paydaşları ve mahalle halkı Be-
lediyelerimizin kanun ile sağlanan 
birçok enstrümanı kullanma ko-
nusundaki çekimserliği sebebi ile 
göz göre göre mağdur edilmekte-
dir. Sonuçta milyonluk konutların 
yanında hala 40 yıl önceki yaşamı 
devam ettirmek zorunda kalan in-
sanlarımızın depreme dayanıklı, 
konforlu konut ve yaşam alanı ile 
hizmet alım hakkı elinden alın-
maktadır.

Yapı güvenliği ile sağlıklı kent-

leşmenin sağlanması amacı ile 
çıkarılan 6306 Sayılı Kentsel Dö-
nüşüm Kanunun, ilgili kanunu 
ve uygulama yönetmeliğini bir 
kez bile okumamış belli odaklarca 
rantsal dönüşüm kanunu olarak 
lanse edilmeye çalışılması ve algı 
oluşturulması ise anlaşılabilir de-
ğildir.”

KONYA’YA YAKIŞMIYOR 
“Kentin ortasında ambulans, 

itfaiye, belediye hizmet araçlarının 
giremediği, hizmet götürmenin 
(Doğalgaz vb) neredeyse imkansız 
olduğu, sağlıklı olmayan riskli ya-
pıların olduğu çökelti alanları ne 
ülkemize, ne de güzel Konya’mıza 
yakışmamaktadır” yorumunda bu-
lunan Başkan Akın, geçtiğimiz yıl 
bir binada yaşanan çökme sonucu 
3 kişinin yaşamını yitirdiği üzücü 
olayı anımsattı. Bu gibi hadisele-
rin bir daha yaşanmaması için ge-
rekli adımların atılmasını isteyen 
Başkan Akın, “Sağlıklı, güvenilir 
konutların oluşturduğu mahalle-
lerin ve kentin oluşturulması için 
6306 sayılı kanun ile sağlanan hak 
ve yaptırımların başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm İlçe 
Belediyelerince kullanılması bir 
keyfiyetten öte zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu konuda başta Büyük-
şehir Belediyesi olmak üzere tüm 
İlçe Belediyelerini göreve davet 
ediyorum. Mülk sahiplerini de bu 
konuda mutlaka üzerlerine düşeni 
yapmaya çağırıyoruz. Unutmaya-
lım ki, geç kaldığımız her gün hiz-
met etmekle yükümlü olduğumuz 
Konyalı hemşerilerimizin sağlıklı 
ve güvenilir yapılara ve çevreye 
kavuşmasının önüne geçiyoruz!’’ 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Dr. Süleyman Kamil Akın 

muhammedesad42outlook.com
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Minik Uygar için kök 
hücre bağışı kampanyası

Ahırlı Kaymakamlığı’ndan 
öğrencilere kitap desteği

Kemik iliği yetmezliği nede-
niyle Ankara’da tedavi gören 6 
yaşındaki Uygar Taşdemir için 
Karapınar’da, kök hücre bağışı 
kampanyası düzenlendi. KOMEK 
Karapınar şubesinde minik Uy-
gar için düzenlenen kan bağışı 
kampanyasına, Karapınarlılar yo-
ğun ilgi gösterdi. Bağışçılar form 
doldurduktan sonra sağlık kont-
rolünden geçirildi. Kampanya 
kapsamında 48 kişi, Uygar’a kök 

hücre bağışında bulundu. Minik 
Uygar’un dedesi Nevzat Taşde-
mir, “Bir kan bir can” sloganı ile 
yola çıktıklarını belirterek, “Kemik 
iliği yetmezliği nedeniyle Anka-
ra’da tedavi gören 6 yaşındaki to-
runum Uygar gibi tüm hastaları-
mıza uygun iliği bulunmasını arzu 
ediyorum.” dedi. Taşdemir, kök 
hücre bağışında bulunan herkese 
teşekkür etti.
n AA

Ahırlı ilçesinde öğrencilere 
İlçe Kaymakamlığınca kaynak 
kitap desteği yapıldı. Okullarda 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
yüz yüze eğitime ara verildiği bu 
dönemde, 5, 6, 7, 8 ve 12. sınıf 
öğrencilerinin evlerinde, yararla-
nabilecekleri 1200 kaynak kitabın 

dağıtımı Ahırlı Kaymakamlığınca 
yapıldı. Ahırlı Kaymakamlığınca 
öğrenciler için her yaş katego-
risine uygun toplam 1200 kitap 
dağıtılmış oldu. Öğrencilerin bu 
süreçte evlerinde kaynak kitap-
larla desteklenmesi amaçlandığı 
belirtildi. n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli’ye yaptığı ziyarette, “Bugüne kadar Cihanbey-
li’ye 170 milyon liralık yatırım yaptık. Bundan sonra da ilçemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi

‘Büyükşehir Cihanbeyli’ye
önemli yatırımlar yapıyor’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, süt 
üreticileriyle bir araya gelerek 
esnafları ziyaret etti. Cihanbeyli 
Belediyesi’ni ve AK Parti İlçe Teş-
kilatı’nı da ziyaret eden Başkan 
Altay, “Bugüne kadar Cihanbey-
li’mize 170 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirdik. Bundan sonra da 
hem Cihanbeyli ilçemiz hem de 
şehrimiz için gece gündüz deme-
den çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Cihanbey-
li’de süt üreticileriyle bir araya 
gelerek esnafları ziyaret etti. İlk 
olarak Büyükşehir Belediyesi tara-
fından ilçeye kazandırılan Ağabey-
li Süt Toplama Merkezi’ni ziyaret 
ederek süt üreticileriyle bir araya 
gelerek istişarelerde bulunan Baş-
kan Altay, daha sonra AK Parti 
İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek ilçe 
kongresinde yeniden başkanlığa 
seçilen Mustafa Akoğlu’nu ve yeni 
yönetim kurulunu tebrik etti. 

KENT MEYDANI CİHANBEYLİ’YE 
YENİ BİR NEFES OLACAK 

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale’yi de ziyaret ederek 
belediyede gerçekleştirilen isti-
şare toplantısına katılan Başkan 

Altay, Cihanbeyli’ye yeni bir nefes 
oluşturacak Kent Meydanı proje-
siyle ilgili sunumları dinlediklerini 
ve ilçenin çok güzel bir meydana, 
yeni ticaret alanlarına kavuşaca-
ğını belirtti. 

‘CİHANBEYLİ’YE 170 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM 

GERÇEKLEŞTİRDİK’
Cihanbeyli’ye bir alışveriş 

merkezi kazandırılması ve yeni 
otogar yapılmasıyla ilgili konuları 
da değerlendirdiklerini de kayde-
den Başkan Altay, “Mehmet Kale 
başkanımızın tüm Türkiye’deki 

incelemeleri neticesinde ortaya 
koyduğu Hayvan Borsasıyla ilgili 
projesini istişare ettik. Hep birlik-
te koordinasyon içinde Cihanbey-
li’nin bütün ihtiyaçlarını gidermek 
için çaba sarf ediyoruz. Bugüne 
kadar Cihanbeyli’mize 170 mil-
yon liralık yatırım gerçekleştirdik. 
Bundan sonra da hem Cihanbey-
li ilçemiz hem de şehrimiz için 
gece gündüz demeden çalışmaya 
devam edeceğiz. Ziyaretimiz çok 
faydalı oldu. Emeği geçen herke-
se teşekkür ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ 
Cihanbeyli Belediye Başkanı 

Mehmet Kale de Cihanbeyli Be-
lediyesi’nin tarih yazdığını belir-
terek, “Gece gündüz, hafta sonu 
demeden istişare halinde olduğu-
muz bir Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız var. Kendileri her zaman 
yanımızdalar. İlçem adına Uğur 
Başkanımıza şükranlarımı sunu-
yorum.” diye konuştu. Başkan Al-
tay, Cihanbeyli esnafını da ziyaret 
ederek hayırlı işler temennisinde 
bulundu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
ziyaretleri kapsamında Altınekin 
Belediyesi ile AK Parti İlçe Teşki-
latı’nı ziyaret ederek ilçe esnafıyla 
bir araya geldi. Yeni Büyükşehir 
Yasasıyla birlikte Altınekin’e 96 
milyon liralık yatırım gerçekleş-
tirdiklerini belirten Başkan Altay, 

hep birlikte ilçeye yeni hizmetler 
yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Al-
tınekin’de çeşitli ziyaretler ger-
çekleştirdi. İlk olarak Altınekin 
Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan 
Altay, Belediye Başkanı Muhar-
rem Dere ile bir araya geldi. Ar-

dından AK Parti İlçe Teşkilatı’nda 
partililerle görüşen Başkan Altay, 
ilçe kongresinde başkanlığa seçi-
len Mustafa Ersoy’u tebrik ederek, 
yeni seçilen yönetim kuruluna ba-
şarılar diledi. Başkan Altay burada 
yaptığı konuşmada, 2020 yılında 
tamamlanan işleri ve 2021 için 
yeni yapmayı planladıkları işleri 

görüştüklerini ifade etti. Bugüne 
kadar Altınekin’e 96 milyon lira-
lık yatırım gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Başkan Altay, “Prestij 
Caddeler, mahalle yolları, ek ders-
likler, parklar, su, kanalizasyon, 
grup suyu yatırımlarıyla birlikte 
projelerimizi yürütüyoruz. İnşallah 
2021 planlamamızı en kısa sürede 

gerçekleştireceğiz. Altınekin parti-
mize her zaman çok yüksek destek 
verdi. Allah hepsinden razı olsun. 
Teşkilatlarımız çok güzel çalıştı. 
Başkanımızın şahsında bugüne 
kadar emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. İnşallah Büyükşehir 
Belediyemiz, ilçe belediyemiz, il 
teşkilatımızla birlik içerisinde Al-

tınekin’de hem eksikleri tamam-
lama hem yeni hizmetler yapma 
hem de partimize desteği artırma 
konusunda gayret edeceğiz.” ifa-
delerini kullandı. Başkan Altay, 
Altınekin’de esnafları da ziyaret 
ederek hayırlı işler temennisinde 
bulundu.

 n HABER MERKEZİ

Başkan Altay Altınekin’de vatandaşlarla biraraya geldi

İş, eş, dost, komşu ararken; 
borç verirken, yola çıkarken kısaca 
ailede, ekonomide, sosyal yaşam-
da, devlet yönetiminde, uluslar arası 
ilişkilerde GÜVENİLİRLİK karşımıza 
çıkar. Bir yönetici kurumunda, bir 
kaptan gemisinde ilk önce güveni 
sağlamalı ve sürdürmelidir. Güven-
siz hareketlerden kaçınmalı, müsa-
ade etmemelidir. Güven, sevgiden 
bile önceliklidir; sevilmese bile gü-
ven duyulması saygı uyandırır.

Güven, şirketlerin isimlendiril-
mesinde ve konuşmalarda çok sık 
vurgu yapılmasına rağmen oluştu-
rulması sanıldığı kadar kolay değil-
dir. Güven ismiyle faaliyet gösteren 
şirketlerin müşterilerini aldattığı, ya 
da iki lafının biri “bana güven” diyen 
insanların en fazla hayal kırıklığına 
yol açtığı sıklıkla görülür. Hatta do-
landırıcıların bile işe ilk önce güven 

kazanmakla başladıkları hep anlatı-
lır.

Güven, korku ve kuşkudan 
uzak olmaktır. “İnsanların güvenini 
kaybetmektense para kaybetmeyi 
tercih ederim.” diyen ünlü iş adamı-
nın sözünü, daha da ileri taşıyalım 
ve “güven hiçbir meta ile makam ile 
değiştirilemez” diyelim. Güven kay-
bı, kişiye özsaygısını bile kaybettirir.

Güven verilir, alınmaz;bu ne-
denle karşıdakine duyulan güven 
“güvenilirlik” olarak ifade edilir. Bak-
kal müşterisi, doktor hastası, idareci 
maiyeti, öğretmen öğrencisi, kaptan 
mürettabatı vb. tarafından güvenilir 
bulunmadığı müddetçe huzur ve 
randıman sağlanamaz. Benzer şe-
kilde halk birbirine, güç ve iktidar 
sahiplerine, devletine güvenmedik-
çe birlik beraberlik, iktisadi, sosyal 
kalkınma meydana getirilemez.

 Söz ya da isimden 
öte ciddi planlı, prog-
ramlı ve sistematik çaba 
ile tesis edilmesi ve 
özenle korunması ge-
reken görünmeyen bir 
değerdir güven/güveni-
lirlik.

Nasıl güvenilirlik 
sağlanır? Güvenilirlik 
için:

1.      Samimiyet,
2.      Dürüstlük,
3.      Açıklık,
4.      Hesap verebilirlik,
5.      Tutarlılık,
6.      Sorgulanabilirlik
7.      Taahhütlerini yerine ge-

tirmek,

8.      Doğru sözlü 
olmak,

9.      Şeffaflık,
10.   Öngörülebi-

lirlik,
11.   Âdillik,
12.  Ahlâkîlik,
13.   Kabiliyet,
Vs gereklidir.
Bu koşulların teki-

nin değil hepsi sağlan-
malıdır. Sözgelimi, çok 

müspet karakterli ancak kabiliyeti 
kuşkulu bir cerraha ameliyat olur 
musunuz? 

Güvenilirliğin:
1.      İtibar,
2.      Birlik ve beraberlik,
3.      Sadakat(Kuruma, ülkeye, 

birbirine bağlılık)
4.      Beka veya uzun ömür-

lülük
5.      Refah ve Mutluluk,

6.      Krizlere Dayanıklılık,
7.      Motivasyon,
8.      Muvaffakiyet
9.      Faaliyetlere, politikalara, 

kararlara gönüllü katılım ve katkı
Güven ağacının semereleridir(-

meyveleridir).
Güvenilirliğin oluşturulması zor-

lu testlerden geçer, zaman alır; an-
cak kaybedilmesi anlıktır ve büyük 
hasara/yıkıma yol açabilir. Bir cam 
vazo gibi kırılgandır, tekrar vücuda 
getirilmesi çok zordur.

Güvenilirliğin bir diğer boyutu 
da siyah beyaz olmamasıdır. İn-
dekslerle ölçülebilmektedir. Sözge-
limi Sanayi,Ekonomi, Tüketici, Ku-
rum, Marka Güven Endeksleri vb. 

yayınlanmaktadır.Bu endekslerle 
gri alanlar tanımlanır, güvenilirliğin 
yüksekliği maliyetleri asgariye indi-
rir. Yani, kontrol ve gözetim azalır. 
Hatta kredi maliyetlerini de azalt-
maktadır. Ülkeler bazında, güven 
azlığında, kredi maliyetleri faiz ve 
sigorta ( CDS ) primi artar. Böyle-
ce güvenilirliğe önem vermemenin 
ekonomik bedeli ödenir.

Güvenilirlik, istatistikte ölçüm-
lerin tutarlılığını, sistem mühendis-
liğinde ise sistem bileşenlerinin ve 
sistemin belirli koşullar, sürelerde 
arızasız çalışmasıdır.

Sonuç olarak: gerek bireyler 
arasında gerekse devlete itimat-
ta, yüksek güven toplumu olmayı 
amaç edinmeli ve en kısa zamanda 
plan ve program dahilinde yapısal 
düzenlemeler ile güvenilirlik ölçüm 
ve yönetimine geçilmelidir.

GÜVEN Mİ DEDİNİZ?

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

haber ko nyayenigun.com
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Selçuk Üniversitesi, yaklaşık 40 ülkeden getirilen tıbbi bitkilerin analiz edildiği merkez haline geldi. Doç. Dr. 
Gökhan Zengin, yaklaşık 200 araştırmacıyla birlikte uluslararası bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi

Tıbbi bitkilerin analiz
merkezi Selçuk oldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen 
Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan 
Zengin ve ekibi, yaklaşık 40 ül-
kedeki bilim insanı tarafından 
oluşturulan “Fizyoloji/Biyokim-
ya Laboratuvarı Uluslararası İş 
Birliği Ağı” ile yurt dışından ge-
len tıbbi bitkilerin analizini ger-
çekleştiriyor.

Doç. Dr. Zengin, yaptığı ya-
zılı açıklamada, İtalya, İspanya, 
Portekiz, Almanya, Sırbistan, 
Bulgaristan, Çin, Hindistan gibi 
ülkelerin yer aldığı ağ kapsa-
mında, ulusal ve uluslararası 
projelerin bilimsel anlamda des-
teklendiğini, ülkeler arası bitki 
transferi gerçekleştirilip analiz-
lerinin rapor haline getirildiğini 
belirtti.

Tıbbi bitkilerin özellikleri, 
biyolojik ve kimyasal paramet-
releri üzerine yaptıkları çalış-
malar kapsamında, Türkiye’de 
geleneksel halk hekimliğinde 
kullanılan bitkilerin bilimsel 
platformda değerlendirilme-
si, sağlık açısından faydalı bi-

leşiklerinin tespit edilmesi ve 
tanımlanması ile karakterizas-
yonunun belirlenmesini hedef-
lediklerini ifade eden Zengin, 
şu ifadelere yer verdi: “Avrupa 
kıtası başta olmak üzere birçok 
araştırmacıyla çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. Alanımızda 
bir bitkinin tüm analizlerini sa-
dece bir ekibin yapması müm-
kün değil. Bu noktada özellikle 

uluslararası iş birlikleriyle baş-
ta İtalya, İspanya, Portekiz, Al-
manya, Sırbistan, Bulgaristan, 
Çin, Hindistan, Brezilya, Mısır 
gibi 40’a yakın ülkedeki yaklaşık 
200 araştırmacıyla çalışmaları 
gerçekleştirmekteyiz.”

Doğadan elde edilen bitkile-
rin eczane rafında yerini alma-
dan önceki birkaç adımda ana-
liz edildiğini anlatan Zengin, şu 

değerlendirmelerde bulundu: 
“Ulusal, uluslararası projeler ile 
TÜBİTAK’ın birtakım projelerini 
bu ağ kapsamında gerçekleştiri-
yoruz. Uluslararası birkaç proje 
çağrımız sunuldu ve sonuçları-
nı beklemekteyiz. Ağ sayesinde 
hem iş yükümüzü hafifletiyoruz 
hem de yayınların daha hızlı 
şekilde yayımlanmasını sağlı-
yoruz. Sağ olsunlar, doktora ve 
yüksek lisans öğrencilerimiz bu 
noktada 7/24 laboratuvarımız-
dalar.

Bu noktada da laboratuvarı-
mız özellikle son birkaç senedir 
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 
en fazla yayın üreten laboratu-
var konumuna ulaşarak önemli 
bir başarı elde etti. Kendimizin 
yaptığı parametrelerin dışında 
özellikle yurt dışı iş birliğiyle 
gerçekleştirdiğimiz çok sayı-
da çalışma mevcut olup bunlar 
alanlarında yüksek etki faktörü-
ne sahip, kalite bakımından de-
ğerli olan dergilerde yayımlan-
maktadır.” 
n AA

‘Meslek lisesi, memleket 
meselesi deyip’ seferber oldular

Konya’da, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) mücadelesi için birçok ka-
lemde üretim yapan Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Konya Organize Sanayi Bölge-
si’nde özel program ve proje uygu-
layan eğitim kurumu olarak 2011 
yılında açılan okul, salgın sürecinde 
sorumluluk alarak pandemiyle mü-
cadele ürünleri üretmeye başladı.

Öğretmenler ve öğrencilerin iş 
birliğiyle okul atölyelerinde, numune 
alma kabini, entübe kabini, temas-
sız ateş ölçer, pedallı lavabo sistemi, 
sensörlü sosyal mesafe koruyucu, 
pedallı, sensörlü ve duvar tipi de-
zenfektan makineleri, yüz koruyucu 
siperlik ve sensörlü sabunluk sistemi 
olmak üzere on kalem ürün tasarla-
narak seri üretime geçildi.

Salgının başından itibaren üreti-
len binlerce ürün, hastaneler, resmi 
kurumlar, camiler ve okullar başta 
olmak üzere birçok şehre gönderil-
di. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Tayyip Sarı, “meslek lisesi memleket 
meselesi” diyerek tüm okulun üre-
tim sürecine katıldığını söyledi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük’ün desteğiyle çalış-
malara başladıklarını belirten Sarı, 
Makine Teknolojileri, Endüstriyel 
Otomasyon ve Metal Teknolojileri 
alanlarından öğretmenlerle üretim 
ekibi oluşturduklarını anlattı.

Sarı, öğrencilerin de gönüllülük 
esasıyla sürece dahil olduğuna deği-
nerek, “Cumartesi, pazar demeden, 
akşamlar da dahil olmak üzere hep 
projeler çizdik. ‘Neler yapabiliriz, seri 
üretime nasıl geçebiliriz?’ diye dü-
şündük. Bütün öğretmen arkadaş-
larımız büyük fedakarlıklar gösterdi. 

Şimdi hem eğitimimiz devam ediyor, 
hem de üretimin içinde yer alarak 
pandemiyle mücadeleye destek olu-
yoruz.” dedi.

İlk defa karşılaştıkları salgın sü-
recinde Ar-Ge çalışmalarına daha 
çok zaman ayırdıklarını aktaran Sarı, 
salgınla mücadelede en kullanışlı 
ürünleri üretmeyi dert edindiklerini 
ve güzel işler ortaya çıkardıklarını 
dile getirdi.

Okulu, salgınla mücadele ürün-
lerinin üretildiği bir üs haline getir-
diklerini vurgulayan Sarı, “Bütün 
ihtiyaçları zamanında karşılayalım 
diye seferber oluyoruz. Altı aylık sü-
reçte inanıyorum ki Konya’mızın, 
hatta Türkiye’mizin birçok ihtiyacını, 
üretim üssü olarak karşıladığımızı 
düşünüyorum. Bu kapsamda göster-
dikleri fedakarlıktan dolayı öğrencile-
rimize ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.  n AA

Gönül Gözü Derneği, 
yılın öğretmenini seçti

Milli hassasiyet ve toplum-
sal bilinç çerçevesinde yapmış 
olduğu çalışmalar ve engelli-
lere yönelik yürütmüş olduğu 
örnek faaliyetlerle tanınan Gö-
nül Gözü Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği yılın öğretmenini 
seçti.

Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin, 
pandemi tedbirleri nedeni ile 
online eğitime geçilmesinden 
dolayı Konya merkezde özel bir 
okulda Beden Eğitim Öğretme-
ni olarak görev yapan Müge 
Ünverdi’ye sürpriz bir ziyaret 
yaptı.

24 Kasım Öğretmenler 
Günü hasebiyle Eğitimci Ün-
verdi’nin Öğretmenler Gününü 
kutlayarak kendisine Engelli 
Dostu Eğitimci plaketini tak-
dim eden Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Devriş Ahmet 
Şahin; engellilerin topluma 
entegre olması ve dezavantajlı 
gruplara yönelik yapmış oldu-
ğu duyarlı çalışmalarından do-

layı eğitimci Müge Ünverdi’ye 
bu ödülü layık görerek yılın öğ-
retmeni seçtiklerini belirtti.

Eğitimci Müge Ünverdi ise 
her bireyin bir engelli adayı ol-
duğunu vurgulayarak “Engel-
lilerin topluma entegre olması 
ve normal bireyler gibi engelsiz 
bir hayat sürmesinin yolu sağ-
lıklı bireylerin duyarlılığından 
geçer” dedi. Kendisinin beden 
eğitimi öğretmeni olması ha-
sebi ile gerek sportif gerek sa-
natsal ve eğitim çalışmaların-
da önemli olan insanların azmi 
ve duyarlılığı olduğunu ifade 
eden Ünverdi, engelin yürek-
te olmadığı sürece her bireyin 
engelleri aşarak ilerlemek iste-
diği alanda engelsiz olacağını 
söyledi. Ünverdi, “Engellilere 
yönelik duyarlı çalışmaları ve 
bu anlamlı ödülleri için Der-
nek Başkanı Devriş Ahmet Şa-
hin nezdinde tüm Gönül Gözü 
Derneği ailesine teşekkür edi-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
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Turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girip tramvaya binmek isteyen genç, kendisini uyaran güvenlik 
görevlisiyle bir süre tartıştı. Genç şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

Durağa izinsiz girdi,
güvenlikçiyi bıçakladı

Tramvay durağına atlayarak 
izinsiz giren yolcuyu uyaran gü-
venlik görevlisi sırtından bıçak-
lanarak yaralandı. Olay, merkez 
Selçuklu ilçesi Otogar tramvay 
durağında yaşandı. Edinilen bilgi-
ye göre, Ömer Ç. (19) turnikeleri 
kullanmadan durağa izinsiz gire-
rek tramvaya binmek istedi. Du-
rumu fark eden güvenlik görevlisi 
Hurşit K. (30), şahsı uyararak tur-
nikeden geçmesini istedi. Tartış-
manın büyümesi üzerine Ömer 
Ç., güvenlik görevlisini sırtından 
bıçakladı.

Olayın ardından yaralı görevli-
si, kulübesine girerek ambulansın 
gelmesini bekledi. Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınan 
güvenlik görevlisinin sağlık du-

rumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis 

Merkezine giderek teslim olurken 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yaşanan olay ise güvenlik kame-
rası tarafından kaydedildi. n İHA

7 bin 620 adet uyuşturucu 
hap elegeçirildi

Uyuşturucu operasyonunda
3 kişi tutuklandı

Konya’da Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ve 
Asayiş Şube Müdürlüğü ekip-
leri tarafından yapılan çalış-
malarda 7 bin 620 adet uyuş-
turucu hap ele geçirilirken, 11 
kişi gözaltına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, Narkotik Suçlar-
la Mücadele ve Asayiş Şube 
Müdürlüğü kent genelinde 
çalışmalarını sürdürdü. Ekip-
lerin çalışmalarında 7 bin 620 
uyuşturucu hap maddesi yaka-
landı, 6 ruhsatsız tabanca ve 1 
ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu 
suçlarla ilgili 11 kişi gözaltına 
alındı. Çalışmalarda hırsızlık, 
fuhuş, dolandırıcılık ve çeşitli 
suçlardan aranan toplam 180 
şahıs da yakalandı. Öte yan-
dan, çalışmalarda Covid-19 ile 
mücadele kapsamında sokağa 

çıkma kısıtlamasını ihlal eden 
142 kişiye, ayrıca sosyal mesa-
fe ve maske kuralını ihlal eden 
236 şahsa işlem yapıldı, 2 iş 
yeri sorumlusu hakkında adli 
işlem başlatılarak iş yerleri fa-
aliyetten men edildi. 
n İHA

Ereğli ilçesinde Narkotik ekip-
leri tarafından yapılan operas-
yonda, 3 kişi çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. Ereğli Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri sokak satıcılarına, kulla-
nıcılarına, uyuşturucu nakleden 
ve ticaretini yapan şahıs ve grup-
lara yönelik çalışmalarını sürdü-
rüyor. Narkotik ekipleri tarafın-
dan yürütülen çalışmalarda 1 
adet hassas terazi, 123.19 gram 
sentetik kannabinoid, 28 adet 
uyuşturucu hap maddesi, 1.08 
gram metamfetamin ele geçiri-
lirken, uyuşturucu ticaretinden 
kazanılan 100 TL paraya el ko-
nuldu. Polis ekipleri ele geçirilen 
uyuşturucu maddelerle ilgili 12 

kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 
3’ü “Uyuşturucu madde ticareti 
yapmak” suçundan tutuklana-
rak Ereğli Cezaevine gönderildi. 
n İHA

31 yıl sonra ayakkabı giyebilme mutluluğunu yaşadı
Konya’da, çocukken kaya-

lıklardan düştükten sonra sol 
bacağında kırılmaya bağlı kısa-
lık oluşan 42 yaşındaki Osman 
İyigökler, geçirdiği ameliyatın 
ardından 31 yıl sonra yeniden 
ayakkabı giyebilmenin mutlu-
ğunu yaşadı.

Evli ve iki çocuk babası 
İyigökler, 11 yaşındayken ka-
tıldığı bir gezide, dağlık ara-
zide yürürken kayalıklardan 
düşerek yaralandı. Bacağında, 
dizinde ve ayak bileğinde kırıl-
malar oluşan İyigökler, birkaç 
kez ameliyat edilse de iyile-
şemedi. Çocukken kendisinde 
oluşan psikolojik travmadan 
dolayı bir daha hastaneye git-
meme kararı alan İyigökler, bu 
şekilde yaşamayı kabullendi.

Yaşı ilerledikçe fiziki olarak 
zorlanmaya başlayan İyigök-
ler, ameliyat olabilmek için 
başladığı arayışında mutlu 
sona ulaştı. Yapılan muayene 
ve tetkiklerin ardından ame-
liyat edilen İyigökler, 31 yıl 
sonra normal şekilde yürüye-
bilmenin ve yeniden ayakkabı 
giyebilmenin heyecanını ya-

şıyor. Farabi Hastanesindeki 
operasyonun ardından sağlı-
ğına kavuşan İyigökler, fiziki 
açıdan zorlandığı için ameliyat 
olmaya karar verdiğini söyledi.

İyigökler, “Zor bir yaşantım 
vardı. Yürümek tamamen iş-
kence haline gelmişti. Beden-
sel olarak aşırı yoruluyordum. 
Ancak Prof. Dr. Mehmet Arazi 
ile görüştükten sonra ameliyat 
olmaya karar verdim.” dedi.

‘DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINDA BU-
LUNMAK İSTEMİYORDUM’

İyigökler, ameliyata gir-
meden önce iyileşebileceğine 

yönelik ümidinin olmadığını, 
ancak operasyonun ardından 
yürüyebilme hayalinin kendi-
sini ümitlendirdiğini anlattı. 
Hayali gerçekleştiği için çok 
mutlu olduğunu dile getiren 
İyigökler, “Bacağımdaki kısalık 
sebebiyle pantolonum üzerim-
de düzgün durmuyordu. Dü-
ğün fotoğrafında bile bulun-
mak istemiyordum. Aynanın 
karşısında gözlerim yaşarıyor-
du. Bu zamana kadar aynaya 
hiç bakmıyordum. Şimdi ise 
sürekli aynaya bakıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

AMELİYATIN ARDINDAN İLK SORU-
SU ‘NORMAL AYAKKABI GİYEBİLE-

CEK MİYİM?’ OLDU
Yeni bir hayata başladığını 

belirten İyigökler, şöyle ko-
nuştu: “Ameliyatın ardından 
31 yıl sonra hiçbir dolgu veya 
destek malzemesi olmadan 
normal ayakkabı giydim. Çok 
büyük bir heyecan. Eskiden 
dükkanlarda gördüğüm ayak-
kabılara sadece bakmakla ye-
tiniyordum. İçimde bir uhde 
olarak kalmıştı. Hatta ame-
liyattan sonra ilk sorduğum 
soru ‘Normal bir ayakkabı gi-

yebilecek miyim?’ oldu. Şimdi 
çeşit çeşit ayakkabı almayı dü-
şünüyorum. Çocuklarım beni 
iki ayak üstünde görünce çok 
şaşırdılar. Çocuklarımın sevin-
cinden sonra gidip tekrar tek-
rar aynaya bakıyorum.”
PLATİN VE ÇİVİLERLE AYAĞINDAKİ 

KISALIK GİDERİLDİ
Operasyonu gerçekleşti-

ren Farabi Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Mehmet Arazi ise hasta-
nın kendilerine müracaat etti-
ğinde, sol bacağında ciddi bir 
kısalık, diz bölgesinde eğrilik 

ve ayağında fiziksel bozukluk 
olduğunu söyledi.

Hastanın yaşı ilerledikçe 
yürüme probleminin arttığı-
nı, sol ayağının sadece ayak 
parmaklarını yere basabildi-
ğini dile getiren Arazi, “Has-
tamızın, ardışık ameliyatlarla 
bacağındaki kemikleri uzata-
bilme, dizindeki ve ayağında-
ki problemleri giderme kararı 
aldık. Yaptığımız ameliyatla 
ilk olarak bacağındaki şekil bo-
zukluğunu düzelttik. Ardından 
tıbbi olarak kullandığımız çivi 
ve platinlerle dizin üstündeki 
ve dizin altındaki kemiği uzat-
tık. Ardından topuk ve ayak 
bileğindeki bozukluk için de 
bir operasyon yaptık. Şu anda 
sağlığı iyi durumda.” diye ko-
nuştu.

Arazi, bu tip hastaların 
ameliyat edilmemesi duru-
munda, kalça ve diz kemikle-
rinde bozulmalar oluşabilece-
ğini, yürüyüş dengesi bozuk 
olacağından bel bölgesinde 
ciddi bir eğilme meydana ge-
lebileceğini sözlerine ekledi.. 
n AA

Boşanmak isteyen eşine 
kızıp evi yakmak istedi

Polis uzun namlulu 
silahlarla kuş uçurtmuyor

Konya’da boşanmak isteyen 
eşine sinirlenen şahıs, evin ka-
pısını ateşe vererek kaçtı. Bü-
yümeden söndürülen yangında 
binada yaşayan apartman sa-
kinleri panikle dışarı çıktı. Olay, 
saat 19.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 
Güler Yüzlü Sokak’ta yaşandı. 
İddiaya göre, akşam saatlerin-
de D.Ç., telefonda görüştüğü 
kocası Ö.Ç.’ye boşanmak iste-
diğini söyledi. Sinirle eve ge-
len Ö.Ç., kapı açılmayınca evin 
kapısını dışarıdan ateşe verdi. 
D.Ç’nin evde olmadığı sırada 
çıkan yangında ihbar üzerine 

olay yerine itfaiye ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri yangını 
evin içine sıçramadan kısa sü-
rede söndürdü. D.Ç. ile Ö.Ç. 
arasında şiddetli geçimsizlik ol-
duğu ve Ö.Ç.’nin alkollü olarak 
eve gelip yangın çıkarttığı iddia 
edildi. D.Ç., eşiyle kavgalı ol-
duklarını ve boşanmak istediği-
ni söylediği için eşinin evi yak-
mak istediğini öne sürdü. Öte 
yandan, olay yerinden uzakla-
şan Ö.Ç’nin tekrar gelerek aynı 
apartmanda boş bulunan başka 
bir evin kapısını daha yakmaya 
çalıştığı öğrenildi. Yangınla il-
gili soruşturma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da uzun namlulu si-
lahlarla karayollarında denetim 
yapan polis, kentte adeta kuş 
uçurtmuyor. Coğrafi konum iti-
barıyla doğuyu batıya bağlayan 
önemli bir geçiş güzergahında 
olan Aksaray’da polis ekipleri al-
dıkları güvenlik önlemleri, yap-
tıkları şok uygulama, denetim ve 
birçok çalışmayla kentte adeta 
kuş uçurtmuyor. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM), Terör-
le Mücadele (TEM), Narkotik Suç-
larla Mücadele (NSM) ve Bölge 
Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 
şehrin tüm giriş ve çıkışlarında 

görev alarak suç ve suçluya geçit 
vermiyor. Herhangi bir olumsuz-
luğa karşı uzun namlulu silahlar 
ve zırhlı araçlarla alınan güven-
lik önlemleri altında denetim ve 
çalışmalarını gece gündüz deme-
den sürdüren ekiplere narkotik 
köpeği Bixi de eşlik ediyor. Şüp-
heli görülen araçlar bir bir durdu-
rularak aranıyor. Sürücüler, yol-
cular ise ehliyet, ruhsat ve GBT 
sorgusundan geçiriliyor. Ekipler, 
bu çalışmaların yanında sürücü 
ve yolcuları korona virüs önlem-
leri kapsamında maske, mesafe 
ve hijyen kontrolünden geçirerek 
uyarılarda bulunuyor. n İHA
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‘Gelecek kaygısı, ilkokul 
çağına kadar düştü!’

Saadet Partisi Konya İl 
Gençlik Kolları Başkanı Mah-
mut Sami Kollu; “Artık içinden 
çıkılamaz birçok sorunla baş 
başa bırakılan gençler için ge-
lecek bir muammadır. Gelecek 
kaygısı artık ilkokul öğrenci-
si bir çocuğun bile yaşamına 
ebeveynleri, işsiz abileri gibi 
vasıtalarla yerleşmiştir.” dedi.
700 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMEN 

ATAMA BEKLİYOR!
Öğretmene değer veril-

meyen bir ülkede sağlıklı bir 
geleceğin inşa edilemeyeceği-
ni söyleyen Kollu, “24 Kasım 
Salı Öğretmenler Günüydü. 
Ülkemizin geleceğini şekillen-
direcek olan biz gençlerin ve 
çocukların eğitimi için büyük 
bir özveriyle çalışan bütün öğ-
retmenlerimizin öğretmenler 
gününü kutlar, şehit olan ve 
ahirete irtihal eden öğretmen-
lerimize de Allah’tan rahmet 
dileriz. Öğretmene ve öğren-
me faaliyetine değer verilme-
yen bir ülkede sağlıklı bir ge-
leceğin inşa edilmesi mümkün 
olmayacaktır.

Saadet Partisi Konya İl 
Gençlik Kolları olarak yıllardır 
atama bekleyen 700 binden 
fazla öğretmen adayının ya-
şadığı mağduriyetlere dikkat 
çekmek amacıyla basın toplan-
tımızı gerçekleştiriyoruz. Eği-
tim sisteminin yap-boz tahta-
sına çevrildiği, sürekli değişen 
sınavlarla büyük bir karma-
şıklığın yaşandığı, öğrencile-
rin gelecek kaygısıyla eğitime 
devam etmeye çalıştığı bir 
ortamda üzerimize düşen me-
suliyet her zamankinden daha 
fazladır.” şeklinde konuştu.
KARMA ATAMA SORUNU HALEN 

ÇÖZÜLEMEDİ!
Karma alım sistemindeki 

sıkıntıları da belirten Kollu; 
“Bugün atama bekleyen 700 
binden fazla öğretmen adayı 
adına konuşuyoruz. 2018 yı-
lında 40 bin öğretmen atama-
sı yapılmış, o dönemde KPSS 
puanı iki yıl geçerli olduğu ve 
karma alım yapıldığı için 2018 
yılında 40 bin öğretmen ata-
masına rağmen atanamayan 
adaylar 2019 yılındaki atama-
lara da başvurmuşlardır. Bu-
rada sorun, sınavdaki soru sa-
yısının ve atamalardaki puan 
türünün değişmiş olmasına 
rağmen 2018 ve 2019 KPSS 

sınav sonuçlarının yüzdelik 
başarıya göre değil, puan üs-
tünlüğüne göre yapılmış olma-
sıdır.

İçeriği değişen, soru sa-
yısı artan, esas alınan puan 
türü değişen sınavla öğretmen 
atamalarında hakkaniyetin 
sağlanması mümkün değil-
dir. Daha önce de kamuoyuna 
‘Karma atama çözümü için bi-
limsel çalışma yapıyoruz, bir 
iki hafta içerisinde açıklaya-
cağız, kimseyi mağdur etme-
yeceğiz’ denmesine rağmen 
sorun halen çözülememiştir. 
Binlerce öğretmen adayı ha-
len KPSS ve alım yöntemiy-
le oluşan mağduriyetlerinin 
giderilmesini beklemektedir. 
Yetkilileri bu çağrılara kulak 
vermeye ve sorunların çözü-
mü için gerekli adımları atma-
ya davet ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.
İKTİDAR ÖĞRENCİYİ MÜŞTERİ 

OLARAK GÖRÜYOR!
Sınav ücretlerinin ise çok 

yüksek olduğunu vurgulayan 
Kollu; “Artık içinden çıkıla-
maz birçok sorunla baş başa 
bırakılan gençler için gelecek 
bir muammadır. Gelecek kay-
gısı artık ilkokul öğrencisi bir 
çocuğun bile yaşamına ebe-
veynleri, işsiz abileri gibi vası-
talarla yerleşmiştir. Bu da hiç 
kuşkusuz gençlerin kendi po-
tansiyellerini açığa çıkarması 
önünde büyük engel teşkil et-
mektedir. Bununla birlikte ha-
yallerine ulaşmak için sınav-
lara giren gençler için sınav 
ücretleri de aşılması gereken 
önemli bir engeldir.

Bugün adeta bir sektöre 
dönüşmüş olan ‘sınavlar’ va-
tandaşını müşteri olarak gö-
ren devlet yönetimi anlayışı ile 
açıklanabilir ancak. Kamu Per-
soneli Seçme Sınavı oturum 
başı 80 TL toplamda 240 TL, 
AYT ve TYT 140 TL, Yabancı 
Dil Sınavı (YDS) 130 TL, Aka-
demik Personel ve Lisansüstü 
Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 130 
TL, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 
130 TL, Tıpta Uzmanlık Sına-
vı (TUS) 225 TL, Diş Hekimli-
ğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) 
225 TL. Sınava giren adayların 
herhangi bir iş sahibi olmadığı 
gerçeği ortadayken bu ücret-
ler ciddi yük oluşturmaktadır.” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalan 4 şüpheliden biri etkisiz hale getirildiği sırada “Ağabey 
benim kalbim var, elini ayağını öpeyim. Ehliyetimiz yoktu da kaçtık ağabey” diyerek kendini savundu

Yeni normale uygun
etkinlikler yapılacak

Hz. Mevlâna’yı Uluslararası 
Anma programları 1937 yılı te-
mel alınırsa 2020 yılı, modern 
etkinlik biçimleriyle Mevlâna’yı 
Anma Etkinliklerinin 83. yılı ola-
cak. 747. Vuslat Yıldönümü’nde 
Hazret-i Mevlâna’yı Anma Tö-
renleri bu yıl “Yeni Normal”e 
uygun olarak gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda 7-17 Aralık 
tarihlerinde yapılan Hazret-i 
Mevlâna’yı Anma Törenleri, 
bütün dünyada yaygın halde-
ki covid-19 salgını dolayısıyla, 
sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 
Aralık Perşembe Günleri yapıla-
cak. 

Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün organizasyonu 
ile her yıl 7-17 Aralık Şeb-i Arus 
Törenleri çerçevesinde, Mevlâ-
na’yı Anma Törenleri için çok 
çeşitli etkinlikler yapılıyordu. 
2016 yılından itibaren Mevlâ-
na’nın eserlerindeki bir temel 
kavram etrafında geliştirilen 
temalı törenlerde sırasıyla, Bir-
lik, Kardeşlik, Selam, Vefa Vakti 
vurguları öne çıkarılmış, Mevlâ-
na’nın eserlerinde bu kavramla-
rı içeren düşüncelerine ve sözle-
rine yer verilmişti. 

Bu yıl yine Mevlâna’nın eser-
lerinde özellikli yeri olan “İh-
san“ kavramı odaklı bir çalışma 
ile Anma Törenleri’nin teması 
“İhsan Vakti” olarak belirlendi. 
Konuyla ilgili İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, “Bu temayı, Haz-
ret-i Mevlâna’nın “İnsan yeter 

ki iyilik arasın. Onda kötü bir 
şey kalmaz” sözü ile vurgulayan 
Anma Törenleri, daha önceki 
yıllarda yapılan yürüyüş, Nevbe 
Merasimi, Türbeönü Buluşma-
ları, Bana Sor (mobil rehberlik 
hizmetleri), sergi, konferans, 
konser, panel, tiyatro gibi sah-
ne, salon ve açık alan etkinlikle-
rine yer verilmeyecek. 

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Ku-
rulu kararlarıyla belirlenen yeni 
normal çerçevesinde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın kültü-
rel-sanatsal etkinliklere getir-
diği kriterlere uygun olarak ya-
pılacak 747. Vuslat Yıldönümü 
Törenleri’nde; sadece Konya 
Türk Taavvuf Müziği Toplulu-
ğu Mevlevi Ayin-i Şerif’i ni icra 

edecek. Daha önceki yıllarda ya-
pılan Tasavvuf Müziği Konseri 
ile Mesnevi Sohbeti de Tören-
lerde yer almayacak. Mevlevi 
Ayin-i Şerif’inin icra edileceği 
MKM (Mevlâna Kültür Merke-
zi)’ye Bakanlık genelgesine uy-
gun olarak HES Kodu ile giriş 
yapacak seyirci sayısı da salon 
kapasitesinin 1/5 oranında tutu-
lacak” denildi. 

2 PROGRAMDA BİN 200 KİŞİ 
KATILABİLECEK

Daha önceki yıllarda ülke 
içinden ve dışından yerli ve ya-
bancı binlerce kişinin katıldığı 
Anma Törenleri’ne bu yıl sa-
dece iki program için toplamda 
bin 200 kişi katılabileceği ifade 
edilen açıklamada, “Halen Kon-
ya İl Kültür ve Turizm Müdür-

lüğü’nün www.konyakultur.
gov.tr adresinden temin edile-
bilen davetiyeler bugün itiba-
riyle başlamış olmakla beraber 
Bakanlık genelgesinde sayı ile 
sınırlı tutulmaktadır.  Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği 
ve Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin birlikte düzenlediği 747. 
Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus 
Törenleri, bu yıl gerçek etkin-
liklerden daha çok, dijital plat-
formlarda yer alacak. Twitter; 
şebiarus_gov, Facebook; şebi-
arus.gov, İnstagram; şebiarus.
gov.tr adlı sayfalardan Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü’nün hazırladığı dijital Şeb-i 
Arus etkinlikleri takip edilebile-
cek” bilgisi paylaşıldı.  

n HABER MERKEZİ

Öğretmenlik; sabır, hoşgörü, 
emek, sevgi, şefkat ve fedakârlık iste-
yen bir meslektir. 

Öğretmenlik; toplumumuza yön ve 
şekil veren, çocuklarımızın gelecekle-
rini tayin eden, bir ülkenin âtisi ile ilgili 
hayati bir konuda rol oynayan ve söz 
sahibi olmayı gerektiren çok önemli bir 
hizmet kapısıdır. 

Böylesine kutsal bir görev ifa eden 
öğretmenlerimiz de elleri öpülmesi ge-
reken saygın kişilerdir. 

Öğretmen; evlatlarımızı eğitmeyi 
görev bilen, onlara rehberlik eden ve 
onları hayata hazırlayan kimsedir. Öğ-
retmen; bir milletin geleceğini yoğuran 
eğitim ordusunun önemli bir ferdidir.   

Bir milletin kalitesi eğitimi ile doğru 
orantılıdır. Eğitim - öğretim seviyeleri 
üst derecelerde olan milletlerin ömür-
leri de aynı derecede uzun ve verimlidir. 

Bir milletin kalitesini ve ayakta kal-
ma süresini belirleyen en önemli faktör 
o milletin eğitim seviyesidir. Eğitim se-
viyesini belirleyen de, eğitim ordusunu 
oluşturan öğretmenlerdir.

Öğretmenler, sadece eğitim-öğre-
tim alanında değil aynı zamanda kül-

türel ve sosyal alanda da rol oynayan 
etkin kişilerdir. 

Yurdun dört bir yanında bütün zor-
luklara göğüs gererek, sadece millete 
hizmeti ön planda tutarak görev yapan 
öğretmenlerimizin çaba ve gayreti her 
türlü takdirin üstündedir. 

Öğretmenlik aynı zamanda Pey-
gamber mesleğidir. Bütün Peygam-
berlerin görevi, gönderildikleri toplumu 
eğitmek ve onların doğru yola gelmele-
rini sağlamaktır. 

Peygamberler, başka insanlara 
faydalı olmayı amaçlayan ve toplum-
ların kurtuluşunu hedefleyen seçilmiş 
örnek insanlardır. 

Öğretmenlerin de, eğitim yolu ile 
hedefledikleri öğrencilerine, çevrelerine 
ve topluma faydalı olmak ve onların iyi 
birer insan olarak yetişmelerini sağla-
maktır. 

Peygamberlik gibi ulvi bir görevi ifa 
eden öğretmenlere selam olsun.  

Milletin geleceğini belirleyen ve 
ona şekil veren öğretmenlerimiz; yılda 
bir sefer sadece 24 Kasımlarda değil 
her an, her zaman hatırlanmalı ve onla-
rın maddi – manevi bütün sıkıntıları bir 

an önce giderilmelidir. 
Öğretmenlik gibi kut-

sal bir meslek erbabının, 
kendi sıkıntıları ile değil, 
sadece evlatlarımızın iyi 
yetişmesi ile ilgilenmesi 
gerekmektedir. Öğret-
menlerimize her bakım-
dan rahat bir ortam sağ-
lanmalı ve ellerine teslim 
ettiğimiz çocuklarımızın 
çok yüksek seviyede ye-
tişmeleri hedeflenmelidir. 

Öğretmenlerimizin kafa ve beyin-
leri sıkıntılarını gidermek için değil, sa-
dece öğrencilerinin başarılı olması için 
çalışmalı ve yürekleri sadece bunun 
için atmalıdır.     

15 yıl boyunca severek, isteyerek 
ve benimseyerek yaptığım öğretmen-
lik mesleğinin, duygu dolu en güzel 
yanı, yıllar sonra herhangi bir yerde 
karşılaştığınız bir kişinin “hocam ben 
sizin öğrencinizim” diyerek elinizi öp-
mesidir. 

İşte o an bütün vü-
cudunuzun titrediğini 
hissettiğiniz ve kendinizi 
zirvede gördüğünüz an-
dır. Yaşadığınız o kısacık 
an dünyalara bedeldir. 

Diyarbakır merkez-
de ve Çınar ilçesinde, o 
zamanki ismiyle Güney-
bağ’da ve daha sonra 
da Konya Meram Orta-
okulunda yaşadığım öğ-

retmenlik yıllarımı ve hatıralarımı nasıl 
unutabilirim? 

O yıllar hayatımın en müstesna, 
en nadide anlarını yaşadığım yıllardır. 
Hâlâ görüştüğüm, sohbet ettiğim ve 
samimiyetle oturup kalktığım dostla-
rımın başında öğretmen arkadaşlarım 
gelmektedir. 

Zaman zaman karşılaştığım öğ-
rencilerim bana öğretmenlik yıllarımı 
hatırlatmakta en güzel duygularla be-
zenmemi sağlamaktadırlar.

Bütün öğretmenlerimizin Öğret-

menler Günü’nü tebrik ediyor, her 
türlü zorluklar karşısında yılmadan 
görevlerini hakkıyla yerine getirmeye 
çalışan değerli öğretmenlerimize sağ-

lık, mutluluk içinde ve başarılarla dolu 
olarak nice 24 Kasımlara ulaşmaları 
temennisinde bulunuyorum.

Başta merhum babacığım olmak 
üzere ebediyete irtihal eylemiş öğret-
menlerimize de Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Mekânları cennet olsun. Yazımı 
değerli öğretmenlerimize armağan etti-
ğim bir şiirimle tamamlıyorum. Sağlıklı 
ve mutlu yarınlar efendim.

ÖĞRETMENİM

Geleceğe yön verensin,
Cehalete bir frensin,
Yüreklere gül derensin,
Dehasın sen öğretmenim.

Evlatları yetiştiren,
Yanlışları değiştiren,
Sevgi, saygı geliştiren,
Sehasın sen öğretmenim.

Mazimizi aktarırsın,

İlmî ışık yaktırırsın,
Cehli yere döktürürsün,
Pahasın sen öğretmenim.

Peygamberler mesleğinde,
İlim, irfan peteğinde,
Vatan, bayrak gerçeğinde,
Şehasın sen öğretmenim.

Eğitimi yürütensin,
Bataklıklar kurutansın,
Cehaleti çürütensin,
Devasın sen öğretmenim.
                
Bir emanet canlar cana,  
Adında var büyük mânâ,
Tüm ödüller lâyık sana,
Revasın sen öğretmenim.

Oku diyen din neferi,
Sürdürürsün bu seferi,
Bu yarışta yaz zaferi,
Livasın sen öğretmenim.

Salih Sedat bu mesleği,
Yaptı, verdi her desteği,
Sevgi dolu tüm emeği,  
Mevasın sen öğretmenim.

   ÖĞRETMENİM CANIM BENİM

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

haber ko nyayenigun.com

Mahmut Sami Kollu
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

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

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan

SERVİS ŞÖFÖRÜ 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Atölye içinde çalışacak 
F Askerlik görevini yapmış

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-CNC OPERATÖRLERİ
- GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNİVERSAL TORNACI

- ELEKTRİK VE BOBİNAJCI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

the dreams are coming true

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76



İstanbul’da doğup büyüyen, 
turizm şirketi sahibi Barış Yave-
roğlu, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınıyla hem iş hem de 
sosyal yaşamının zorlaştığı gerek-
çesiyle köyüne göç edip tarımla 
uğraşmaya karar verdi.

Eniştesi Mete Durna ile görü-
şüp birlikte lavanta bahçesi kurma 
kararı alan Yaveroğlu, Beyşehir 
ilçesine bağlı Bayavşar Mahalle-
si’nde 97 bin metrekarelik alanda 
bahçesini kurdu. Yaveroğlu, şu 
anda alanın 50 bin metrekaresine 
ekim yaptıklarını söyledi. 

Ekmek üzere 110 bin lavanta 
fidesi aldıklarını aktaran Yaveroğ-
lu, “Biz, lavanta distilasyon ünitesi 
kurup bir marka altında ürünleri-
mizi kendimiz üreterek perakende 
olarak satmayı, elde edeceğimiz 
katma değeri de köyümüzde tut-
mayı planlıyoruz.” dedi. Lavanta 
sayısını çoğaltmayı, sonrasın-
da da yöre insanıyla paylaşmayı 
planladıklarını anlatan Yaveroğlu, 
mahalle sakinlerinin geleneksel 
tarımı sürdürmesinden yana ol-
madıklarını vurguladı. 

Yaveroğlu, “Babalarımız, de-
delerimiz ne yapıyorsa şu an ta-
rım yapanlar da bölgede aynısını 
yapmaya devam ediyor. Ben bu 
anlamda gelişime ve moderni-
zasyona açık olmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Bundan dolayı da 
ürettiğimiz lavanta fidelerini on-
lara ücretsiz vermeyi teklif edece-
ğiz.” ifadesini kullandı. Damıtma 

ünitesinde lavanta yağının çıkarıl-
masında çiftçilere yardımcı olmayı 
amaçladıklarını dile getiren Yave-
roğlu, bölgede herkesi mutlu ede-
cek bir projeyi hayata geçirmeyi 
umut ettiklerini belirtti. 

‘BURAYA HAYALLERİMİZDEKİ 
VAHA OLARAK BAKIYORUZ’
Şehir hayatından kaçıp köy 

hayatıyla huzur bulduklarını ifade 

eden Yaveroğlu, şöyle konuştu: 
“Burası, ilçenin organize sanayi 
bölgesinin de bulunduğu, baca-
ların tüttüğü bir bölge. Biz bura-
ya bir nevi hayallerimizdeki vaha 
olarak bakıyoruz. Etrafta mermer 
ve taş ocakları, sanayi, fabrikalar 
var ama bunların içinde, insan-
ların modunu değiştirilebileceği, 
sakinleştirici bir etki alabileceği, 

rahatlatıcı, huzur verici bir or-
tam yaratmak istiyoruz. Umarım 
bunda başarılı oluruz. Bölgenin 
hazirandan itibaren lavanta kok-
maya başlamasını umuyoruz. Bu 
dönemde bebek lavantalarımız 
çiçeklenecek ve buralar buram 
buram lavanta kokmaya başlaya-
cak. Bu bahçe lavanta çiçekleri aç-
maya başladıktan sonra bir cazibe 

merkezi olarak ziyaretçi çekmeye 
başlayacak.

Biz ilk etapta bahçemizi ziya-
retçilere ücretsiz açmayı düşünü-
yoruz. Bahçemizi gelip gezmek, 
fotoğraf çekmek isteyenleri bu-
rada çardaklarımızda ağırlayıp, 
bir lavanta çayı ya da lavantalı 
limonata ikram etmek istiyoruz 
ki burada böyle bir turizm, trafik 
hareketliliği olsun, bundan da kö-
yümüz fayda sağlasın.”

Bayavşar Mahallesi Muhtarı 
Mehmet Mesut Çerçi ise lavanta 
bahçesi yatırımı dolayısıyla ma-
halle olarak çok mutlu olduklarını 
dile getirdi. Lavantanın yöreye çok 
değer katacağını kaydeden Çer-
çi, “Bunun mahalle sakinlerimize 
de faydası olacak. Burdur’a gidip 
Salda Gölü’nü gezdikten sonra 
lavanta bahçelerine uğrayanlar, 
artık Beyşehir Gölü’ne geldiklerin-
de mahallemize de lavanta bahçe-
lerini görmek için gelecekler. Mor 
renklere kavuşmanın ve bu koku-
yu almanın bize, bölgemize çok iyi 
geleceğini düşünüyorum.” diye 
konuştu. n AA
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Ata topraklarında devasa lavanta bahçesi kurdu

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Konya’da görev yapan 34 bin 
öğretmenin her birinin adına birer fidan dikilerek “Öğretmen Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Öğretmen Hatıra Ormanı 
için fidan dikimi yapıldı
24 Kasım Öğretmenler Günü 

kapsamında öğretmenler adına 
fidan dikilerek ‘Öğretmen Hatıra 
Ormanı’ oluşturuldu. Fidan dikme 
etkinliği, Konya-Seydişehir yolu 
üzerindeki KOSKİ sahasında ger-
çekleştirildi. Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge 
Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 
etkinliğin açılış konuşmasını İl Mil-
li Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ile 
işbirliği içerisinde, hatıra ormanının 
fidanlarını toprakla buluşturuyor 
olmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren Seyit Ali Büyük, bu an-
lamlı vefa örneğinin öğretmenlere 
24 Kasım Öğretmenler Günü kap-
samında verilebilecek en anlamlı 
hediye olduğunu ifade etti. Büyük, 
hatıra ormanını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayele-
rinde ülke genelinde gerçekleştiri-
len “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes 
Milli Ağaçlandırma Günü” çerçeve-
sindeki ağaçlandırma seferberliği-
nin bir devamı olarak niteleyerek 
emek ve destek veren herkese te-
şekkürlerini iletti.

Orman Bölge Müdürü Cafer Bal 
ise konuşmasında en büyük teşek-
kürü hak eden öğretmenlerin anısı-
na bu alanda Öğretmen Hatıra Or-
manı oluşturuyor olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduklarını ifade 
etti. Gelecek nesillere nefes olacak 
bu ormanın hayırlı olması temenni-

sinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay da öğ-
retmenlerin yetiştirdiği öğrenciler 
gibi dikilen fidanların da burada 
yetişeceklerini söyleyerek hatıra 
ormanının oluşturulmasında emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Öğret-
menlerin büyük bir fedakarlık içeri-
sinde görevlerini yerine getirdikle-
rini belirten Altay, hatıra ormanının 
KOSKİ sahası içerisinde oluşturulu-
yor olmasından duydukları mem-
nuniyeti de dile getirdi.

Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, öğretmenlerin hatırası adına 
oluşturulan bir projenin hayata ge-
çirilmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederek bu hatıra orma-
nının hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Öğretmenlerin yarınlara 

kalıcı fidanlar diken ustalar oldu-
ğunu ifade eden Etyemez, özellikle 
yaşanmakta olan süreç içerisinde 
öğretmenlerin rehberliğine her za-
mankinden daha fazla ihtiyaç oldu-
ğunu söyledi.

Konya Milletvekili Orhan Er-
dem de tüm öğretmenlerin ‘24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü kut-
layarak ve şehit öğretmenleri rah-
metle anarak, Konya’daki her bir 
öğretmen adına bir fidan dikiliyor 
olmasının çok değerli bir çalışma 
olduğunu söyledi. Erdem, geleceği 
inşa eden öğretmenlerin haklarının 
hiçbir şekilde ödenmeyeceğini de 
ifade ederek herkesin yetişmesinde 
öğretmenlerin çok büyük emeği ol-
duğunu da sözlerine ekledi.

Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, öğretmenler adına oluşturu-

lan hatıra ormanının çok önemli bir 
çalışma olduğunu ifade etti. Şehrin 
yanı başında oluşturulmakta olan 
hatıra ormanında emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan 
ise tüm öğretmenlerin Öğretmen-
ler Günü’nü kutlayarak eğitimin 
bütün sektörlere yön veren bir alan 
olduğunun altını çizdi. Özkan, yaşa-
nabilir bir çevre ve yaşanabilir bir 
ortam için yeni ormanların oluş-
turulmasının önemine değinerek 
Öğretmen Hatıra Ormanı’nın oluş-
turulmasında emeği olan herkesi 
tebrik etti.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu’nun yaptığı duanın ardından 
fidan dikme etkinliğine geçildi. Et-
kinlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’un ağacı da toprakla buluş-
turuldu. Öğretmen Hatıra Ormanı 
Fidan Dikim Törenine Vali Vah-
dettin Özkan, Konya Milletvekilleri 
Ahmet Sorgun, Orhan Erdem ve 
Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Konya İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük’ün yanı sıra çok sayıda protokol 
mensubu ve öğretmen katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Bakırcılar Odası Baş-
kanı İbrahim Işık v e Başkanve-
kili Ahmet Sönmez Özel Hüma 
Okulları Kurucu-Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Mehmet Bi-
rekul’a ziyaret ederek, verilen 
eğitim hizmetleri hakkında bil-
gi aldı. 

Bakırcılar Odasının ziya-
retinden memnun kaldıkları-
nı belirten Özel Hüma Okul-
ları Kurucu- Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Birekul, 
“Konya’daki eğitimin kalitesi-
nin yükselmesi amacıyla eğitim 
sektöründe Hüma Okulları ola-
rak faaliyetimizi sürdürüyoruz.  
Hüma Ortaokulu, Hüma Ana-
dolu ve Fen Liseleriyle eğitim 
hizmeti veren okullarımızda; 
uluslararası eğitim-öğretim 
vizyonun farkıyla modern or-
tamlarda gençlerimizi geleceğe 
değer katacak bireyler olarak 
yetiştirme hedefindeyiz. Şehri-
mizdeki STK’lar ve odalarımı-
za okullarımızda eğitim alacak 
olan öğrencilerimize referans 
olmaları halinde eğitim ücret-
lerimizde belli indirimler uy-
guluyoruz. Konya Bakırcılar 
odasıyla da bu anlamda işbirliği 

yapmaktan mutlu oluruz. Ziya-
retinizden dolayı teşekkür ede-
riz” dedi.
‘HÜMA OKULLARIYLA İŞBİRLİĞİ 
YAPMAKTAN MUTLU OLURUZ’

Konya Bakırcılar Odası Baş-
kanı İbrahim Işık, Hüma okul-
larında misafir ettiklerinden 
dolayı Dr. Mehmet Birekul’a te-
şekkür ederek, “Oda olarak hiz-
metlerimize devam ediyoruz. 
Şehrimizdeki hastaneler, petrol 
istasyonları, oteller gibi kurum-
larla protokol imzalayarak, üye-
lerimizin indirimli ücretlerle 
hizmet almalarını sağlıyoruz. 
Hüma okullarını yakından takip 
ediyoruz.  Konya’da eğitimin 
kalitesinin yükseltilmesi adına 
verdiğiniz eğitim hizmetlerin-
den dolayı sizleri kutlayarak, 
başarılar diliyoruz. Hüma Okul-
larıyla da üyelerimizin çocuk-
larının eğitim hizmeti alması 
noktasında indirimli ücret uy-
gulamanız konusunda protokol 
yapmaktan mutlu oluruz.  Ya-
pacağımız iş birliğinin hayırlara 
vesile olması dileğimizle, bizi 
misafir ettiğinizden dolayı da 
teşekkür ederiz” diye konuştu.  
n DURAN ÇÖLCÜ

Bakırcılar Odası’ndan 
Hüma Okulları’na ziyaret



Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir yaptığı ya-
zılı açıklamada Bülent Arınç’ı sert bir 
dille eleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İsti-
şare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın bir 
televizyon programında, ‘HDP eski 
Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
tahliye olabileceğini ve Osman Ka-
vala’nın tutuklu kalmasına hayret 
ediyorum’ şeklinde ki açıklamaları 
Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı 
Recep Pekdemir’in çok sert tepkisi-
ne yol açtı.

Arınç’ın açıklamalarının kesin-
likle kabul edilemeyeceğini ifade 
eden Pekdemir, “Terör örgütleriyle 
el ele, kol kola, omuz omuza, Şehir-
de,  dağda yürüyenlerle biz birlikte 
olamayız. Vatanı için, Devleti için, 
Milleti için, Bayrağı için evlatlarımı-
zı, Kardeşlerimizi şehit edenleri sa-
vunamayız. Ülkemizin birçok sıkıntı-
sı varken; Bülent Arınç’ın Selahattin 
Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili 
böyle bir açıklama yapması çok ma-
nidardır. PKK, FETÖ ve yandaşlarına 

karşı mücadele edilip, şehit verilir-
ken bu açıklamalar bütün şehit ai-
lelerini ve gazilerimizi çok derinden 
üzmüştür. 

Bülent Arınç, yaptığı açıklama-
larda hayret ettiğini söylerken bile 
yalan konuşuyor. Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti seni en yüksek görevlere 
getirdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı yaptı, Başbakan yardımcısı 

yaptı. Bu necip millet seni hizmet 
etsin diye Milletvekili seçti. Devletin 
en üst makamlarında görev yapar-
ken, hayret ettiğin bu insanları hiç 
tanımadın mı? 

Bu açıklamaların Fitne ve fesat’a 
sebep olacağını bilmiyor musun? Bu 
kadar cahil misin? 

Bu açıklamalar haddini aşan 
açıklamalardır Bülent Arınç. Unut-

ma! Bu Millet FETÖ terör örgütü-
nün uzantılarını da çok iyi biliyor. 
PKK, PYD, IŞİD yandaşlarını da çok 
iyi biliyor. 

Konya Şehit Aileleri olarak Bü-
lent Arınç’a sesleniyoruz yaptığınız 
bu açıklama bizi çok çok üzmüştür.

Sayın Cumhurbaşkanımız Tay-
yip Erdoğan’ın “Hiç kimsenin şahsi 
ifadeleri Cumhurbaşkanı ile iliş-
kilendirilemez. Yeni bir fitne ateşi 
yakılmaya çalışıldığını görüyoruz” 
ifadeleri bizleri rahatlatmıştır.

Konya Şehit Aileleri Derneği 
olarak buradan herkese seslenmek 
istiyorum. Bu coğrafyada;  Birlik ve 
beraberliğimiz asla bitmeyecek.  Ec-
dadımızın kanı ile yoğrulan bu top-
raklarda Allah’ın izni ve yardımı ile 
Albayrağ’ımız ilelebet dalgalanacak 
ve o Bayrak altında hep beraber son-
suza dek yaşayacağız. Böyle açıkla-
malar bizleri daha da birbirimize 
kenetler. Bazen fırtınalar iyi gelir 
insana tekneni biraz yıpratır ama 
güvertede hiçbir pislik kalmaz” dedi.
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Bülent Arınç, Cumhurbaşkan-
lığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği 
görevinden ayrıldı.

Bülent Arınç, yaptığı yazılı 
açıklamayı, sosyal paylaşım sitesi 
Twitter hesabından paylaştı. Bir 
televizyon kanalında yaptığı ko-
nuşmaların, kamuoyunda yoğun 
tartışmalara neden olduğundan 
açıklama yapma gereği duyduğu-
nu belirten Arınç, konuşmasının 
ana ekseninin, yargıda yapılacak 
reform konusu olduğunu, bir hu-
kukçu olarak bu konudaki görüşle-
rini açıkladığını ifade etti. Evrensel 
hukuk, adalet ve yargının sorunla-
rı üzerine dile getirdiği fikirlerinin 
isimlerin gölgesinde kalmasından 
üzüntü duyduğunu aktaran Arınç, 
“Tartışmalar öylesine yanlış yere 
götürüldü ki beni Yasin Börü’nün 

katilleriyle, 15 Temmuz şehitleri-
mizin katilleri FETÖ ile yan yana 
gösterme gafletine kadar gitti. 
Asla bu ithamları kabul etmiyorum 
ve reddediyorum. Yasin Börü için 
döktüğüm gözyaşı da terör örgüt-
leri FETÖ ve PKK’ya yönelik sözle-
rim ve tavrım da bellidir. Bunları 
yeniden dile getirmeyi kendime 
zül sayarım.” ifadelerini kullandı.  
Bülent Arınç, aynı televizyon prog-
ramında dile getirdiklerinin, YİK 
üyesi olması nedeniyle farklı yön-
lere çekildiğini, oysa programdaki 
görüşlerini YİK üyesi olarak değil, 
eski TBMM Başkanı Bülent Arınç 
olarak açıkladığını defalarca dile 
getirdiğini hatırlattı.  Konuşması-
na yönelik seviyeli ve saygın eleş-
tirilerin tümüne saygı duyduğunu, 
not aldığını belirten Arınç, “Ancak 

şahsıma karşı içlerinde duydukla-
rı kin ve nefretlerin dışa vurumu 
olan seviyesiz hakaretleri sahip-

lerine iade ediyorum.” yorumunu 
yaptı.  Türkiye’nin yargı, ekonomi 
ve başka alanlarda reforma duy-
duğu ihtiyacın aşikar olduğunu, 
ülkenin rahatlamasına ve milletin 
dertlerine çare bulunmasına ihti-
yaç bulunduğunu belirten Arınç, 
şöyle devam etti:  “Bahsi geçen te-
levizyon programında da defalarca 
belirttiğim üzere Sayın Cumhur-
başkanımızın bu yöndeki iradesini 
gördüm ve destekliyorum. Ancak 
benim konuşmamın şahıslar üze-
rinden farklı zeminlere kaydırılma-
sı sebebiyle reform çalışmalarını 
engelleyeceğine dair kaygılandı-
ğımdan, YİK üyeliği görevimden 
ayrılmanın uygun olacağına karar 
verdim. Kurul üyeliği görevimden 
ayrılma talebimi Sayın Cumhur-
başkanımıza ilettim ve kendileri 

de bunu uygun gördüler. Karşılıklı 
iyi niyet temennileriyle helalleştik 
ve görevimden ayrıldım.” Bu süre 
zarfında verimli çalışmalar sür-
dürdüğü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve YİK üyelerine 
teşekkür eden Arınç, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin 
ülke yararına yapacağı her türlü 
çalışmayı, milletin faydasına ola-
cak her türlü reformu destekleye-
ceğini ifade etti. 

Bülent Arınç, “Hayatım boyun-
ca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük 
ve vicdanımın sesi rehberim oldu. 
Bu yüzden çok bedel ödedim ama 
bundan asla vazgeçmedim. Bun-
dan sonra da vazgeçmeyeceğim. 
Derdimiz memleket derdidir. 
Memleketimizin huzura, refaha ve 
mutluluğa kavuşması için ne feda-

karlık yapmamız gerekirse tered-
düt etmeden yaparız. Yeter ki va-
tan sağ olsun.” ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN AYRILMA TALEBİNİ 
KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, eski TBMM Başkanı 
Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkan-
lığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) 
Üyeliği görevinden ayrılma tale-
bini kabul etti. Cumhurbaşkanlı-
ğı İletişim Başkanlığının Twitter 
hesabından, “Sayın Bülent Arınç, 
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği 
görevinden ayrılmayı talep etmiş, 
Sayın Arınç’ın talebi Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından kabul 
edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.” paylaşımında bulu-
nuldu. 
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Covid-19 ile mücadelenin
sessiz savaşçıları

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınıyla mücadeleveteriner he-
kimler de önemli bir rol üstleniyor. 
Bir taraftan virüsü tüm yönleriyle 
inceleyen veterinerler diğer ta-
raftan da aşı çalışmalarıyla gün-
demegeliyor. Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi yayın organı 
olan Eurasian Journal of Veterinary 
Sciences’in Covid-19 özelsayısında 
alandaki bilim insanlarının çalışma-
ları yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınıyla mücadelede veteriner 
hekimlerin üstlendiği önemli rol ve 
alandaki biliminsanlarının çalışma-
ları Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi yayın organı “Eurasian 
Journal of Veterinary Sciences”in 
Covid-19 özel sayısında tüm yönle-
riyle ele alındı. Derginin Editör Ku-
rulu Üyesi olan İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoista-
tistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Agah Tekindal, 
“Bu özel sayının basımından üç gün 
geçmeden Erciyes Üniversitesi’nde 
görev yapmakta olan veteriner he-
kim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 
hocamızın ekibiyle birlikte yaptığı 
aşı çalışmalarında insan deneyle-
rinde Faz-3 aşmasına, yani insan-
larda aşının denenmesi aşamasına 
geçildiğini büyük bir sevinçle öğ-
renmiş bulunuyoruz. Yalnızca bu 
bilgi bile Covid-19 ve koronavirüs-
lerin veteriner hekimler tarafından 
topluma ve bilim camiasına detaylı 
bir şekilde anlatılmasının ne kadar 
önemli olduğunu gözler önüne ser-
miştir” dedi.

Covid-19 ile ilgili her geçen gün 
yeni bilgilere ihtiyaç duyulduğunu 
ifade eden Tekindal, bu kapsamda 
yapılan çalışmaların tüm dünyanın 
pandemi ile yürüttüğü savaşın ka-
zanılmasında kritik öneme sahip 
olduğunu kaydetti. Tekindal, “Sel-
çuk Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi yayın organı olan derginin ‘Co-
vid-19 Özel Sayısı’nda coronavirus 
enfeksiyonları, teşhis yöntemleri, 
bulaşma ve replikasyon stratejileri 
ile immunopatolojisinin yanı sıra, 
pandeminin ekonomik boyutları, 
küresel iklim değişiklikleri, gıda ve 
çevre ile ilişkisi, aşı çalışmaları, an-
tiviral, moleküler ve epidemiyolojik 
kapsamla ilgili güncel veri ve bilgi-
lerin sunulduğu toplam 18 makale 
yer almaktadır” dedi.
‘VETERİNER HEKİMLER KRİTİKÇA-

LIŞMALAR YAPIYOR’

Hastalığın ortaya çıktığı ilk gün-
den itibaren başta hekimler olmak 
üzere tüm sağlık personelinin sa-
hada cansiperane bir şekilde görev 
yaptığını anlatan Tekindal, açık-
lamasını şöyle sürdürdü: “Sağlık 
çalışanlarımıza fedakarca çalışma-
ları dolayısıyla ne kadar teşekkür 
edilse azdır. Veteriner hekimler 
de mücadelede önemli bir görev 
üstlenmektedir. Covid-19’a sebep 
olan virüs veteriner hekimler tara-
fından uzun yıllardır tanımaktadır. 
Hayvanlardan insanlara geçen pek 
çok viral, bakteriyel hastalıkla zaten 
mücadele halindedir. Bu mücadele 
kapsamında da aşı, serum ve her 
türlü biyolojik maddeyi ürettiğini 
belirtebiliriz. Covid-19 pandemi-
sinde de halk sağlığının korunması 
adına veteriner hekimler oldukça 
kritik öneme sahiptir. Bugün top-
lum tarafından veteriner hekim 
oldukları bilinmese de Prof. Dr. Ay-
kut Özdarendeli, Prof. Dr. Osman 
Erganiş, Prof. Dr. Aykut Özkul, Prof. 
Dr. Mustafa Hasöksüz hocalarımız 
sessiz sedasız bir şekilde aşı çalış-
malarında oldukça önemli aşamalar 
kat ettiler. Uzun yıllardır Veteriner 
Fakültelerinde bulunan Viroloji ve 
Mikrobiyoloji ana bilim dalları başta 
olmak üzere tüm mesleki birikim-
leriyle bu mücadelenin içindedir.  
İnanıyoruz ki tüm dünyayı altüst 
eden bu hastalığın sonlandırılması-
nı sağlayacak yerli ve milli aşı için 
müjdeli haberde veteriner hekimler 
tarafından verilecektir.”

Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi yayın organı olan Eurasi-
an Journal of Veterinary Sciences’in 
Covid-19 özel sayısındaki değerlen-
dirmelerde önümüzdeki günlerde 
yerli aşı çalışmalarından alınacak 
güzel haberlerin daha iyi anlaşılabi-
leceğini ifade eden Davetli Editörler 
ve EJVS Editörler Kurulu. “Aslında 
yapılan çalışmaların katkısı yalnızca 
bugün için değil gelecek yıllarda 
ortaya çıkabilecek salgın hastalık-
larla mücadele açısından da çok 
önemlidir. Çünkü ilerleyen yıllar 
yeni pandemilere, pek çok yeni zo-
onotik (hayvandan insana bulaşan) 
hastalığın ortaya çıkabileceği ön-
görülmektedir. Bu bağlamda hem 
bu salgında hem de olası diğer sal-
gınlar için bir rehber niteliği taşıyan 
bu sayımızın topluma, ülkemize ve 
insanlığa önemli katkılar sağlaması 
en büyük temennimizdir.” dedi.
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İnternet üzerinden yayınlanan otomobil ilanlarından yola çıkarak tuzaklarına düşürdükleri kişilerin 
600 bin lira değerinde 7 otomobilini üzerlerine geçirip sattıkları belirlenen 5 kişi yakalandı

Tuzaklarına düşürüp
otomobillerini sattılar

Konya’da internet ilanından 
yola çıkarak tuzaklarına düşür-
dükleri kişilerin 600 bin lira 
değerinde 7 otomobilini kendi 
üzerine geçirip hemen ardından 
başkalarına satan 5 şüpheli ya-
kalandı.

Edinilen bilgiye göre, inter-
net ilanındaki araç sahiplerine 
güven verdikten sonra karşılık-
sız senet yapılarak dolandırılan 
kişilerin şikayetleri üzerine Kon-
ya Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 
ekipleri harekete geçti. Şüphe-
lilerin, otomobilini satmak is-
teyen araç sahipleriyle internet 
üzerinden anlaşıp buluştuktan 
sonra güven vermek amacıyla 

açtıkları iş yerlerine götürdüğü 
ve burada satıcıya güven ver-
dikleri öğrenildi. Haftanın son 
mesai günü olan Cuma günleri 
mesai saati bitimine yakın aracı 

üzerine almak isteyen şüpheli-
ler, çağırdıkları araç sahiplerine 
5 bin lira kaparo vererek geri ka-
lan kısım için senet düzenledik-
leri, aracın resmi devri sonrası 

hemen başka şahıslara satarak 
düşük fiyata sattıkları öğrenildi. 
Bu yöntemle 600 bin lira değe-
rinde 7 otomobili sattıkları be-
lirlenen Mustafa İ. (46), Bedri T. 
(49), Oktay T. (20), Sami K. (30) 
ve Sadullah K. (38) Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 
ekiplerinin operasyonuyla yaka-
lanarak gözaltına alındı. Şüphe-
lilerin, ifadelerinde suç örgütü 
olduklarını inkar ettiği ve ticaret 
yaptıklarını söyledikleri belirtil-
di.

İfade işlemleri tamamlanan 
şüpheliler sağlık kontrolünün 
ardından ‘suç örgütü kurmak’ 
ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçla-
masıyla adliyeye sevk edildi.

n İHA

Malumunuz üzere dün 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’ydü. Aslında bu 
tür günlere çok önem veren biri de-
ğilim. Çünkü önem arz eden bir konu 
yılın her günü, her saati önemlidir. Bu 
önemi 1 tek güne endekslemek doğ-
ru değil. Ancak bu önemli konuların 
hafızalarda kalması, öneminin daha 
iyi anlaşılması için de bu tür günlerin 
olması kötü de olmuyor. 

Bu bağlamda 24 Kasım Öğret-
menler günü vesilesiyle öğretmenlik 
mesleğinin ne kadar önemli ve kritik 
bir meslek olduğu bir kez daha hatır-
lara geldi. Gerçekten de öğretmenlik 
oldukça önemli, değerli bir meslek. 

Düşünün; çocuklarımız belli bir yaş-
tan sonra evden çok okullarda vakit 
geçirmeye başlıyorlar. Evet, eğitimin 
temeli ailedir. Çocuklarımıza temel 
değerlerimizi öğreteceğimiz yegane 
kurum ailedir. Ancak ailenin dışında 
en fazla bulundukları ortamlar olan 
eğitim yuvaları da, ailenin verdiği 
eğitimin üstüne koyabilmeli, çocukla-
rımızı daha ileriye taşımalıdır.

Bu anlamda öğretmenlerimizin 
geleceğimiz olan çocuklarımız üze-
rinde büyük sorumlulukları bulunu-
yor. Çocuklarımız nasıl ki annesini, 
babasını, abisini, ablasını rol model 
olarak görüyorsa, öğretmenlerini de 

aynı şekilde örnek alabi-
liyor. Bunun için öğret-
menlerimiz çocuklarımı-
za iyi bir eğitim vermenin 
yanında, milli ve manevi 
değerlerimize uygun bir 
tutum ve davranışlarıyla 
da çocuklarımıza örnek 
olmalılar. 

Türkiye olarak eği-
timde ciddi sıkıntılar 
yaşadığımız şüphesiz. 
Yıllardır eğitimde sürdürülebilir bir 

sistem oluşturamadık. 
Bu yolda büyük çaba-
larımız var ancak hala 
oturmuş bir eğitim 
yapısı maalesef orta-
da yok. Biran önce bu 
konuda atılan adımlar 
hızlanarak, geleceğimizi 
inşa edecek olan çocuk-
larımızın her anlamda 
iyi bir eğitim almalarını 
sağlamalıyız. Özellikle 

modernitenin getirdiği olumsuzluk-

lardan çocuklarımızı arındırmalı, 
bilinçli bir toplum oluşturarak mo-
dernitenin etkilerine karşı kendini 
koruyabilen gençler yetiştirmeliyiz. 

Öyle büyük bir tarihi mirasa sahip 
olan milletimiz kendini asla unutma-
malı, asimile olmamalıyız. Bu bağ-
lamda, milli ve manevi değerlerine 
bağlı nesiller yetiştirmek temel ama-
cımız olmalı. Eğer bunu başarabilir-
sek, güçlü bireyler, güçlü aileler, güç-
lü toplum ortaya koyabiliriz. Böylece 
dışarıdan herhangi bir olumsuzluğa 
karşı kendimizi savunabiliriz. Hatta ve 
hatta toplumsal kargaşalar azalacak, 
cinayetler, tacizler, tecavüzler en aza 

inecektir. Tüm bu olumsuzlukların 
azalması da toplumsal huzurunu 
getirecektir. Bunun için değerli yö-
neticilerimize, ilgili bakanlıklarımıza, 
anne-babalara, öğretmenlere büyük 
görevler düşüyor. El birliğiyle bu 
konuda elimizi taşın altına koyarak, 
mücadele azmimizi yitirmeden çalış-
malıyız. Bunun için çocuklarımızdan 
anne-baba ne kadar sorumluysa, 
öğretmenlerimiz de o kadar sorum-
ludur. Bu nedenle öğretmenlerimizin 
yükü ağır. Bu bilinçle hareket eden 
tüm öğretmenlerimizin gününü kut-
luyor, onlara Allah’tan güç ve kuvvet 
diliyor. 

GELECEĞİ İNŞA EDİYORLAR

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

haber ko nyayenigun.com

Şehit ailelerinden Bülent Arınç’a tepki

Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı!



Türkiye İstatistik Kurumu, 
Kasım ayına ilişkin sektörel 
güven endekslerini açıkladı. 
Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış güven endeksi Kasım 
ayında bir önceki aya göre; 
hizmet sektöründe yüzde 2,8 
ve inşaat sektöründe yüzde 
5,7 azalırken, perakende tica-
ret sektöründe aynı düzeyde 
kaldı Güven endeksi hizmet 
ve inşaat sektörlerinde düşer-
ken perakende ticaret sektö-
ründe aynı düzeyde kaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN 
ENDEKSİ 77,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış hizmet sektörü gü-
ven endeksi Ekim ayında 79,7 
iken, Kasım ayında yüzde 2,8 
oranında azalarak 77,5 değe-
rini aldı. Hizmet sektöründe 
bir önceki aya göre, son üç ay-
lık dönemde iş durumu alt en-
deksi yüzde 2,8 azalarak 74,8 
oldu. Son üç aylık dönemde 
hizmetlere olan talep alt en-
deksi yüzde 3,9 azalarak 71,9 
değerini aldı. Gelecek üç aylık 
dönemde hizmetlere olan ta-
lep beklentisi alt endeksi ise 
yüzde 1,7 azalarak 85,8 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ 

GÜVEN ENDEKSİ 95,0 DEĞE-
RİNDE AYNI KALDI

Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış perakende ticaret 
sektörü güven endeksi Kasım 
ayında aynı düzeyde kalarak 
95,0 değerini aldı. Perakende 
ticaret sektöründe bir önceki 
aya göre, son üç aylık dönem-

de iş hacmi satışlar alt endeksi 
yüzde 1,5 azalarak 85,3 oldu. 
Mevcut mal stok seviyesi alt 
endeksi yüzde 1,4 artarak 
109,1 değerini aldı. Gelecek 
üç aylık dönemde iş hacmi-sa-
tışlar beklentisi alt endeksi ise 
yüzde 0,3 azalarak 90,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN 
ENDEKSİ 79 OLDU

Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış inşaat sektörü güven 
endeksi bir önceki ayda 83,8 
iken, Kasım ayında yüzde 5,7 
oranında azalarak 79,0 değe-
rini aldı. İnşaat sektöründe bir 
önceki aya göre, alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut düzeyi alt 
endeksi yüzde 10,3 azalarak 
62,6 oldu. Gelecek üç aylık 
dönemde toplam çalışan sayısı 
beklentisi alt endeksi ise yüz-
de 2,5 azalarak 95,4 değerini 
aldı.

İnşaat sektöründe Kasım 
ayında girişimlerin yüzde 
32,8’i faaliyetleri kısıtlayan 
herhangi bir faktörün olma-
dığını, yüzde 67,2’sinin ise 
faaliyetlerini kısıtlayan en az 
bir temel faktör bulunduğu-
nu belirtti. İnşaat sektöründe 
faaliyetleri kısıtlayan temel 
faktörlerden; “finansman so-
runları” Ekim ayında yüzde 
42,4 iken Kasım ayında yüzde 
42,7, “talep yetersizliği” Ekim 
ayında yüzde 30,2 iken Kasım 
ayında yüzde 34,2 ve “diğer 
faktörler” Ekim ayında yüzde 
16,2 iken Kasım ayında yüzde 
15,3 oldu. n EMİNE ÖZDEMİR
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TRT’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği ‘Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na Selçuk Üniversitesi damga vur-
du. İletişim Fakültesi öğrencileri; iki birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük olmak üzere toplam 5 ödül aldı

Selçuk İletişim, 
5 ödül ile zirvede

TRT’nin, üniversite öğrenci-
lerinin eğitim faaliyetleri kap-
samında yaptıkları çalışmala-
ra katkıda bulunmak ve onları 
teşvik etmek amacıyla bu yıl 
6’ncısını düzenlediği ‘Geleceğin 
İletişimcileri Yarışması’ ödül tö-
reninde ödüller sahiplerini bul-
du. Yarışmada, Türkiye’nin yanı 
sıra Balkanlar, Orta Asya ve Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n-
deki İletişim Fakültesi öğrenci-
leri kıyasıya bir mücadele verdi. 
Bugüne kadar birçok ulusal ve 
uluslararası organizasyonlarda 
derece elde eden Selçuk Üni-
versitesi İletişim Fakültesi öğ-
rencileri, 76 üniversiteden 884 
öğrencinin 790 eserle katıldığı 
yarışmada, 2 kategoride 5 ödül 
alarak büyük bir başarıya imza 
attı. Öğrenciler, ikisi birincilik, 
biri ikincilik, ikisi üçüncülük ol-
mak üzere toplam 5 ödül alarak 
yarışmada en fazla birinciliğe 
ve en fazla ödüle sahip fakülte 
oldu.
YARIŞMA, 5 ANA KATEGORİ VE 
11 ALT KATEGORİDEN OLUŞTU

İstanbul TRT 2 stüdyolarında 
gerçekleştirilen ‘TRT 6. Gelece-
ğin İletişimcileri Yarışması Ödül 
Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, TRT Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Alcan, Anadolu Ajansı Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Şenol Kazancı, TRT Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanı Pınar 
Kandemir, TRT Radyo Daire-
si Başkanı Ahmet Akçakaya ve 
ödül alan öğrenciler katıldı. Ya-
rışma, “Radyo Yayıncılığı, Tele-
vizyon Yayıncılığı, Haber Yayın-
cılığı, İnternet Yayıncılığı” ile bu 
yıla özel “Ev Hayat Dolu” olmak 
üzere 5 ana kategori ve 11 alt 
kategoriden oluştu.

Yarışmada ödül alan Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencileri ve kategorileri şöyle:  
Radyo Yayıncılığı / Radyo Prog-
ramı kategorisinde “PsikoHafı-
za” isimli çalışmayla Hülya Yıl-

maz ve Funda Macit’e birincilik,
Radyo Yayıncılığı / Radyo 

Belgeseli kategorisinde “Köklere 
Dönüş” isimli çalışmasıyla Se-
vim Can Erdal’a birincilik,

Radyo Yayıncılığı / Radyo 
Programı kategorisinde “Bugün 
Günlerden” isimli çalışmasıyla 
Döne Deliktaş ve Elif Erdem’e 
ikincilik,

Radyo Yayıncılığı / Radyo 
Programı kategorisinde “Senin 
Hikâyen” isimli çalışmasıyla 
Ömer Faruk Şenaslan’a üçüncü-
lük,

Haber Yayıncılığı / İnternet 
Haberi kategorisinde “Meskenin 
Trafiği Yaşar’a Emanet” adlı ça-
lışmasıyla Azize Zehra Yıldırım’a 
üçüncülük ödülü verildi. 
SELÇUK İLETİŞİM, ÖĞRENCİLE-
RE PRATİK YAPMA İMKÂNI DA 

SUNUYOR

1993 yılında eğitime başla-
yan Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesinin, teorik eğitimin ya-
nında uygulamalı eğitime de bü-
yük önem verdiğini ifade eden 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Kalender, “TRT’nin 
düzenlediği yarışmada elde 
edilen bu başarıyı, uygulama-
lı eğitimin yansıması olarak da 
değerlendirebiliriz. Öğrencile-
rimizi kamu kurumlarının, özel 
sektörün ve sivil toplum kuru-
luşlarının düzenlediği yarışma-
lara yönlendiriyoruz. TRT’nin 
yarışmasında ödül kazanan öğ-
rencilerimiz bizleri bir kez daha 
gururlandırdı. Ödül alan öğren-
cilere ve hocalarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

TRT 6. Geleceğin İletişimci-
leri Yarışması’nda en çok ödül 
kazanan fakülte oldukları için 

büyük bir sevinç yaşadıklarını 
belirterek derece elde eden öğ-
rencileri ve danışman hocalarını 
tebrik eden Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo-Tele-
vizyon ve Sinema Bölümü Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin 
Can, “Radyo Programcılığı da-
lında öğrencilerimizi yönlen-
diren Dr. Öğretim Üyesi Hacer 
Aker’i de kutluyorum. Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
uygulama birimleriyle ve teorik 
altyapısıyla güçlü bir fakülte. 
Üniversite televizyonu, radyo-
su, kısa-ca film atölyesi, reklam 
atölyesi, gazete atölyesi bunlara 
örnek. Öğrencilerimiz birinci sı-
nıftan itibaren uygulama birim-
lerinde pratik yapma imkânı bu-
luyor. Akademik olarak da güçlü 
bir fakülteyiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sektörel güven endeksleri 
hizmet ve inşaatta geriledi

‘Seydişehir’in gelişiminde iş dünyasının katkısı büyük’
Seydişehir Belediye Baş-

kanı Mehmet Tutal, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Seydişehir Şubesi’ni 
ziyaret etti. MÜSİAD Seydişe-
hir Şube Başkanı Yasir Dumlu-
pınar ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, Başkan Tutal’a bölgesel 
kalkınma planı ve hayata geçi-
recekleri projeleri anlattı. 

MÜSİAD Şube Başkanı 
Dumlupınar ve Yönetim Kuru-
lu Üyelerine başarı dileklerini 
ileten Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “Ticaretin yanında 
şehirlerin sosyal, kültürel ve 
ekonomik gelişiminde esnaf, 
sanayi ve ticaret odaları gibi si-
vil toplum kuruluşlarına büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Bu 
sorumluluğun bilincinde olup 
ilçemize değer katan, ilçemizin 
gelişimi ve değişimi noktasın-
da, ilçemize ekonomik değer 
kazandırmaya çalışan MÜSİAD 
Seydişehir Şubemizin çalışma-
ları şehrimiz için büyük önem 

taşımaktadır” dedi. 
MÜSİAD Seydişehir Şube-

sinin Seydişehir’in gelişimi, 
sanayici ve işadamlarının so-
runlarını çözüme kavuşturma 
noktasındaki çalışmalarından 
dolayı büyük mutluluk duydu-
ğunu da ifade eden Başkan Tu-
tal, “Belediye olarak, şehrimi-
zin imarı ve vatandaşlarımızın 
refahı için birçok çalışmayı ha-
yata geçiriyoruz. Bu çalışmala-
rımızın yanında sanayici esnaf-

larımızın ve işadamlarımızın 
işlerini kolaylaştıracak, sorun-
larını çözüme kavuşturacak 
projelerimizin  yanında şehri-
mizin ekonomisini daha da ge-
liştirecek ar-ge çalışmalarımızı 
da  tek tek hayata geçiriyoruz. 
Özellikle tarım ve hayvancı-
lık noktasındaki çalışmaları-
mız kapsamında ilçemiz büyük 
mesafeler aldı, almaya devam 
ediyor. Birlik ve beraberlik içe-
risinde hayata geçireceğimiz 

projelerle inşallah şehrimiz çok 
daha büyük kazanımlar elde 
edecektir. Bizler tüm bu çalış-
malarımızı hayata geçirirken 
diğer yandan STK’larımızın da 
bu konudaki katkıları bizlere 
heyecan ve mutluluk vermek-
tedir. Şehrimize değer katan 
STK’larımızın başında gelen 
MÜSİAD Seydişehir Şubesi, 
yapmış olduğu çalışmalarla 
bizlere ve şehrimize destek ol-
maktadır. MÜSİAD gibi büyük 
bir STK’nın ilçemizde şubesi-
nin bulunması ilçemiz için bü-
yük bir kazançtır. Bu kazanç, 
Seydişehir Şubemize de önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. 
Bu sorumluluğun bilincinde 
olarak şehrimiz için çalışan, 
projeler üreten ve hayata ge-
çiren MÜSİAD Seydişehir Şube 
Başkanımız Yasin Dumlupınar 
ve yönetimini tebrik ediyor, 
çalışmalarında başarılarının 
devamını diliyorum” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Aytekin Can Prof. Dr. Ahmet Kalender
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesin-
de merkez ve köylerde görev yapan 
öğretmenler, 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü dolayısıyla şehit öğret-
menler için yürüyüş düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
binası önünde bir araya gelen öğ-
retmenler, ellerinde, PKK’lı terö-
ristlerce katledilen müzik öğret-
meni Şenay Aybüke Yalçın ile sınıf 
öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın 
fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 
kilometre yürüdü.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi 
önünde son bulan yürüyüşün ar-
dından Atatürk Anıtı’na çelenk su-
nuldu, saygı duruşunda bulunula-
rak İstiklal Marşı okundu. Esendere 

Çok Programlı Anadolu Lisesi Mü-
dürü Kenan Canan, burada yaptığı 
açıklamada, öğretmenlerin toplum-
daki yerini belirtmek, meslektaşları 
arasında sevgi, saygı ve dayanışma 
bağlarını kuvvetlendirmek, emekli 
ve şehit öğretmenleri anmak ama-
cıyla toplandıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Millet Mektepleri Başöğretmen-
liğini kabul ettiği 24 Kasım’ın, 
1981’den bu yana Öğretmenler 
Günü olarak kutlandığını anımsa-
tan Canan, “Kültür ve medeniyet 
seviyesi yüksek bir milletin temel 
ölçüsü, eğitim ve öğretmene verdi-
ği değerdir.” şeklinde konuştu.
n AA

Konya İlahiyat Fakültesi 
emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yusuf Işıcık vefat etti. 
Merhum Işıcık dün dualar-
la toprağa verildi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Konya 
İlahiyat Fakültesi emekli Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
Işıcık koronavirüse yenik düş-
tü. Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Konya İlahiyat Fa-
kültesi emekli Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Yusuf Işıcık Hoca bir 
süredir tedavi gördüğü koro-
navirüs nedeniyle 71 yaşında 
vefat etti. Merhum Işıcık’ın 
cenazesi dün öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından Üçler Me-
zarlığı’na defnedildi. Yenigün 
Gazetesi olarak merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne ve yakınlarına sabır diliyo-
ruz. n MEVLÜT EGİN 

Karaman’da, 27 yıl önce 
Tunceli’de şehit edilen öğret-
men mezarı başında anıldı. 24 
Kasım Öğretmenler Günü ne-
deniyle düzenlenen etkinlikle-
ri kapsamında İl Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Çalışkan, 
Tunceli Meşeyolu İlkokulunda 
sınıf öğretmeni olarak görev 
yaparken 1993 yılında terö-
ristlerce şehit edilen Hamza 
Çetin’in merkeze bağlı Yeşil-
dere köyündeki mezarını zi-

yaret etti. Ziyarette Kur’an-ı 
Kerim okunarak dua edildi ve 
şehit öğretmenin mezarına çi-
çek bırakıldı. İl Müdürü Çalış-
kan, şehitliğin yüksek bir mer-
tebe olduğunu ifade ederek, 
milletin, görevini yerine getir-
me adına canından vazgeçen 
şehitlere her zaman minnettar 
olduğunu, öğretmenlerin öğ-
rettiklerinin asla unutulmadı-
ğını ve onların daima hatırla-
nacağını söyledi. n İHA

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe 
ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin’in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler unutulmadı

Şehit öğretmenler 
rahmetle yadedildi

Bölücü terör örgütü PKK tara-
fından katledilen Necmettin Yıl-
maz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe 
Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, 
Yasemin ve Bayram Tekin’in de 
aralarında bulunduğu şehit öğ-
retmenler, 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’nde unutulmuyor.

Türkiye’nin huzur ve güvenli-
ğini bozmaya yönelik yıllardır sal-
dırılar düzenleyen eli kanlı terör 
örgütü PKK, güvenlik güçlerinin 
yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. 
Terör örgütü, hain saldırılarında 
çok sayıda öğretmeni de şehit 
etti.

Müzik öğretmeni Şenay 
Aybüke Yalçın, terör örgütü 
PKK mensuplarınca 9 Haziran 
2017’de 22 yaşında Batman’ın 
Kozluk ilçesinde şehit edildi. Dö-
nemin Kozluk Belediye Başkanı 
Veysi Işık’ın aracına yönelik dü-
zenlenen saldırıda, karne dağıtım 
töreninin ardından evine giden 
Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kal-
dırıldığı Kozluk Devlet Hastane-
sinde şehit düştü.
NECMETTİN ÖĞRETMENİ KAÇIRIP 

KATLETTİLER
Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki 

Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 
2017’de yaz tatilini geçirmek için 
görev yeri Şanlıurfa’dan memle-
keti Gümüşhane’nin Torul ilçesi-
ne dönerken PKK’lı teröristlerce 
Tunceli-Erzincan kara yolunun 
Pülümür ilçesi kesiminde aracı 

yakıldıktan sonra kaçırıldı.
Teröristlerce katledilen Nec-

mettin öğretmenin naaşı, 12 
Temmuz 2017’de Tunceli’de-
ki Pülümür Çayı’nda bulundu. 
Necmettin Yılmaz’ın cenazesi, 
16 Temmuz 2017’de Gümüşha-
ne’de toprağa verildi.

NEŞE ÖĞRETMEN BABASI İLE 
ŞEHİT DÜŞTÜ

Öğretmen babası Hasan Al-
ten’i örnek alarak öğretmen olan 
Neşe Alten de şehit öğretmenler 
arasında bulunuyor. Neşe Alten, 
görev yeri Diyarbakır’ın Bismil 
ilçesinde PKK’lı teröristlerce 26 
Ekim 1993’te babasıyla şehit 
edildi. 

ÖĞRETMEN ÇİFT ŞEHİT EDİLDİ
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Ba-

bahaki Köyü İlköğretim Okulu’n-
da görev yapan Numan ve Ayşe 
Konakçı çifti, 26 Ekim 1993’te 
şehit edildi. Bir kız çocuğu baba-
sı öğretmen Numan Konakçı’nın 
adı memleketi Denizli’nin Tavas 
ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu’n-
da, öğretmen Ayşe Konakçı’nın 
adı ise aynı ilçeye bağlı Ulu-
kent’te bir ilköğretim okulunda 
yaşatılıyor.

TEKİN AİLESİ KATLEDİLDİ
Terör örgütü PKK mensupları, 

Bitlis’in Düzköy Erikli Köyü İlko-
kulunda öğretmen olan Yasemin 
Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortao-

kulunda görev yapan eşi Bayram 
Tekin ve küçük kızları Betül’ü 25 
Ekim 1993’te şehit etti. İkinci 
çocuğuna hamile olan şehit öğ-
retmen Yasemin Tekin’in adı Bit-
lis’in Tatvan ilçesindeki bir okula 
verildi.
ELİ KANLI TERÖRİSTLERCE AYNI 
GÜN 6 ÖĞRETMEN ŞEHİT EDİLDİ

Tunceli’nin Mazgirt ilçesin-
de terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 
1994’te 6 öğretmeni şehit etti. 
Öğretmenler Rüstem Şen, Me-
tin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, 
Mustafa Karınca, Buminhan Te-
mizkan ve Vedat İnan, okul loj-
manında şehit edildi.
n HABER MERKEZİ

İlahiyatçı Prof. Dr. 
Yusuf Işıcık vefat etti

Şehit öğretmen mezarı 
başında dualarla anıldı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
uzaktan eğitimle derslere de-
vam eden KOMEK ve Bilgehane-
lerin derslerine canlı bağlanarak 
öğretmenlerle ve öğrencilerle 
görüştü. Öğretmenlerin her za-
man canla başla görevlerini ye-
rine getirdiğini belirten Başkan 
Altay, tüm öğretmenlerin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’n-
de KOMEK ve Bilgehanelerde 
çevrimiçi devam eden derslere 
sürpriz bağlantı yaparak öğret-
menler ve öğrencilerle görüş-
tü. Pandemi nedeniyle uzaktan 
eğitimlerle kursiyerlere hizmet 
veren KOMEK’te farklı branşlar-

daki kurslara uzaktan bağlantı 
yapan Başkan Altay, öğretmen-
lerin Öğretmenler Günü’nü teb-
rik etti. KOMEK ve Bilgehane 
öğretmenlerinin koronavirüs 
salgını döneminde de ara ver-

meden hizmetlerini sürdürdü-
ğünü kaydeden Başkan Altay, 
“Öğretmenlerimiz her zaman 
canla başla çalışıyor. Salgın ne-
deniyle hiç aksatmadan online 
da olsa derslere devam ediyor-

sunuz. Sizin şahsınızda tüm 
öğretmenlerimizin öğretmenler 
gününü kutluyorum.” dedi. KO-
MEK uzaktan eğitim kursları; 11 
alan, 71 branş, 234 grup, 100 
yakın öğretmen ve 4 bin 500’ün 

üzerinde kursiyerle eğitimlerini 
aralıksız şekilde sürdürüyor. 39 
öğretmen ve 1.500’den fazla 
öğrencinin katıldığı Bilgehane-
lerde ise 5-6-7-8. sınıf öğrenci-
lerine yönelik; Türkçe, Matema-

tik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, 
İngilizce, Kur’an-ı Kerim, İlmi-
hal ve Siyer dersleri ile 4. sınıf 
hafızlık hazırlık dersleri online 
olarak devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

‘Öğretmenlerimiz her zaman canla başla çalışıyor’

Öğretmenler şehit edilen meslektaşları için yürüdü
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Kayseri, Galatasaray’dan
 6 maç sonra puan aldı

BB Erzurumspor’dan 
hakem kararlarına tepki

Malatya’da 2 futbolcuda
Kovid-19’a rastlanıldı

Kayserispor, Galatasaray’a karşı şanssızlığını kırdı. Sa-
rı-kırmızılılar, ligde tam 6 maç sonra Galatasaray’dan puan 
almayı başardı. Kayserispor, uzun bir aradan sonra renktaşı 
Galatasaray’dan puan aldı. Süper Lig’de 9. haftanın kapa-
nış karşılaşmasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan 
Kayserispor, müsabakayı 10 kişi tamamlamasına rağmen 
puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray’dan 
6 maç sonrasında puan aldı. n İHA

BB Erzurumspor sosyal medyadan paylaştığı ilginç video 
ile VAR uygulaması ve hakem kararlarına tepki gösterdi. BB 
Erzurumspor’un Galatasaray ile oynadığı müsabaka kaptan 
İbrahim Akdağ’a yapılan faul görüntülerini ve pozisyonun 
ardından Galatasaray’ın kaydettiği golü ve Mina’nın Trab-
zonspor’a attığı golün faul olarak değerlendirilerek iptal edil-
mesini Diyanet İşleri Başkanlığı’na ‘Günah değil mi?’ diye 
sorarak tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda İbrahim Akdağ’a 
yapılan faul görüntülerini ise Güreş Federasyonuna sorarak 
TFF ve VAR uygulamasına gönderme yaptı. n İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda bugün sa-
hasında Etimesgut Belediyespor’u ağırlayacak olan Yeni 
Malatyaspor’da yapılan rutin testlerde 2 futbolcuda daha 
korona virüse rastlanıldı. Sarı-siyahlı takımda, böylece 
daha önceki bir oyuncuyla birlikte toplam pozitif sayısı 3’e 
yükseldi. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün sosyal medya he-
sabından yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve 
çalışanlara yapılan rutin korona virüse testleri sonucunda 2 
futbolcuda korona virüs tespit edildiği belirtildi. Daha önce 
de bir futbolcuda daha çıkan virüsle birlikte takımda toplam 
pozitif oyunsu sayısı 3 futbolcu oldu. Söz konusu futbolcula-
rın evlerinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.  n İHA

Atakaş Hatayspor’un evinde bileği bükülmüyor
Süper Lig’in 9. haftasında ko-

nuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 
berabere kalan Atakaş Hatayspor, 
sahasındaki yenilmezlik serisini 4 
maça çıkardı. Teknik direktör Ömer 
Erdoğan yönetimindeki Atakaş Ha-
tayspor, bu sezon evinde oynadığı 
4 karşılaşmanın 2’sini kazanırken, 2 
maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. 
İç sahada ligin ilk haftasında Medi-
pol Başakşehir’i 2-0, üçüncü hafta-
da Kasımpaşa’yı 1-0 yenen Hatay 
temsilcisi, yedinci haftada Demir 
Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzun-
cu haftada Çaykur Rizespor ile 2-2 
berabere kaldı. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 
2 maç eksiği bulunan bordo-beyaz-
lılar, iç sahada oynadığı 4 karşılaş-
mada 8 puan topladı.

İÇ SAHA MAÇLARINDA 
6 GOL ATTI, KALESİNDE 

3 GOL GÖRDÜ
Hatay temsilcisi, iç saha maçla-

rında attığı 6 gole karşılık kalesinde 
3 gol gördü. Süper Lig’de oynadığı 
7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik 
ve 1 mağlubiyet yaşayan Atakaş 
Hatayspor, 12 puanla 11. sırada 

bulunuyor.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA 
ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ
İlk defa çıktıkları ve 21 takımın 

mücadele ettiği Süper Lig’in zor bir 
lig olduğunun altını çizen Kavlak, 

“İyi bir takım olduğumuzu söyleye-

bilirim. Takım oyununu sahaya iyi 
yansıtıyoruz. Dolayısıyla sonuçlar 
da arkasından geliyor. Zor bir lig, 
herkes herkesten puanlar alabi-
liyor. Biz de mümkün olduğunca 
üst sıraları hedefliyoruz. Bunun 

için başlangıcımız kötü olmadı, 12 
puanla sıralamadaki yerimizi aldık. 
Lige iyi başladık ve devamı gelecek 

diye düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı. Kavlak, futbolun bir takım 
oyunu olduğunu ve hazırlık kampı 

döneminden itibaren bordo-beyazlı 
ekibin bunu iyi oturttuğunu söyledi. 
Takımın performansından mem-
nun olduklarını aktaran Kavlak, 

şöyle devam etti: “Ligin yeni takımı 
olarak başlamak her zaman çok 
zordur. Fakat hem sezona gali-

biyetle başladık hem de şimdiye 
kadar iyi ilerliyoruz. Arada çok zor 
bir maçı kötü bir şekilde bitirdik. 

Onu saymazsak performansımızdan 
memnunuz. Bu sezon 21 takım 

var. Arada milli takım maçları da 
oynandı. Bir ritim tutturmak çok zor 
gerçekten. Bunu sadece Atakaş Ha-
tayspor için söylemiyorum, bütün 

takımlar için söylüyorum. Çok farklı 
bir sezon oluyor. Teknik direktörler, 
teknik kadrolar için planlama yap-
ma açısından kolay değil. Fakat biz 
de en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Kavlak, bu sezon ligi ilk 10’da 
bitirmeyi hedeflediklerini de sözle-
rine ekledi. n AA

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, takımın gidişatından 
memnun olduğunu ve gurur duyduğunu 
kaydetti. Süper Lig’in 9. haftasında De-
nizlispor’u 1-0 mağlup etmenin haklı se-
vincini yaşadıklarını söyleyen Gaziantep 
FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Süper 
Lig’deki hiçbir karşılaşmanın kolay ol-
madığının bilincindeyiz. Yüksek bütçeyle 
kurulan takımların bile deplasmanlarda 
puan almakta zorlandığı bir ligde bizim 
namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız 
büyük bir başarıdır. Oynanan futbol ve 
alınan galibiyetten dolayı hem hocamızı 
hem de takımımızı tebrik ediyorum. Gös-
terdikleri performans ve ligde bulundu-
ğumuz konumdan dolayı hepsiyle gurur 
duyuyorum” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SONRASI YALNIZCA BİR 
MAĞLUBİYET ALDIK

Göreve geldikleri ilk günden bu yana 

futbolcularına her zaman Gaziantep şeh-
rini sevindirmeleri gerektiği konusunda 
dikkat çektiklerini sözlerine ekleyen 
Büyükekşi, “Şehrimiz sanayi ve ekono-
misiyle Türkiye’nin önde gelen şehirle-
rinden birisi. Biz bu başarıların yanında 
futbol konusunda da ülkemizde söz sa-
hibi olmamız gerektiğinin farkındayız ve 
bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Geldiğimiz noktaya baktığımızda, Süper 
Lig’de pandemi sonrasında oynadığımız 
17 maçta sadece bir kez mağlup olduk. 
Kendi sahamızda ocak ayından bu yana 
maç kaybetmiyoruz. Her zaman kullan-
dığımız bir sloganımız var; ‘Gaziantep 
Kazanacak’ diye. Biz bu şehrin adından 
başarılarla söz ettirmek için çalışma-
ya devam edeceğiz ve bu yolda da tüm 
şehrimizle el ele vermek zorundayız. Ga-
ziantep Futbol Kulübü kazandığı takdirde 
Gaziantep şehri de kazanmaya devam 

edecek” diye konuştu.
KUPADA GİDEBİLDİĞİMİZ NOKTAYA 

KADAR GİTMEK İSTİYORUZ
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Serik 

Belediyespor ile oynayacakları karşılaş-
mayı önemsediklerini aktaran Başkan 
Mehmet Büyükekşi, “Yaklaşık dört gün-
de iki zorlu müsabaka oynayacağız. Tür-
kiye Kupası’nın da öneminin farkındayız 
ve orada da başarılı olmayı çok istiyoruz. 
Avrupa’ya giden kapıları açmak için en 
kısa yol olarak Türkiye Kupası bulunu-
yor. Elbette şehrimize kupa hediye et-
meyi, onları sevindirmeyi çok isteriz. 
Ancak bunu söylemek için henüz yolun 
başındayız. Bu bilinçle takımımız ligdeki 
ciddiyetini kupa maçlarında da sahaya 
yansıtarak, gidebildiğimiz en iyi noktaya 
kadar gitmek istiyoruz. Teknik Direktörü-
müz Sumudica ve futbolcularımız da bu 
konuda çok heyecanlı ve istekli. İnşallah 

bu hedefimize de ulaşmayı başaran bir 
takım oluruz” açıklamasını yaptı.

YENİ MALATYA MAÇINDA 
GÜVENİMİZ TAM

Süper Lig’in 10. haftasında konuk 
edecekleri Yeni Malatyaspor’a karşı ta-
kıma güvenlerinin tam olduğunun altını 
çizen Gaziantep FK Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, “Süper Lig’de bulunduğu-
muz konum itibariyle her maçımız büyük 
önem taşıyor. Bu karşılaşmaya hedef 
maçı gözüyle bakıyoruz. Rakibimiz ol-
dukça etkili ve güçlü bir camia ancak 
bizlerde neler yapabileceğimizi tüm Tür-
kiye’ye göstermeyi başardık. Hocamıza 
ve takımımıza bu maçta da galip gele-
ceklerine gönülden inanıyoruz. Taraftar-
larımız belki yanımızda olamayacaklar 
ama desteklerini yine gönlümüzde his-
setmeye devam edeceğiz” şeklinde ko-
nuştu.  n İHA

Gaziantep FK, namağlup
unvanını korumak istiyor
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, namağlup serisini devam ettirmek istediklerini 
belirterek, “Yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlan-

dığı bir ligde bizim namağlup serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır” dedi

Andre Poko’nun 
sözleşmesi feshedildi

Cüneyt Çakır 50. 
maçına çıkacak

İttifak Holding Konyaspor’un sezon ba-
şında kadrosuna katmak için transfer 
girişiminde bulunduğu Andre Poko’nun 
sözleşmesi Göztepe Kulübü tarafından 
feshedildi. Göztepe Kulübünden yapılan 
açıklamada, Andre Poko’nun, kulüple 
yaptığı sözleşmeden bu yana kamplara 
sürekli mazeretsiz geç katıldığı kaydedil-
di. Poko’nun sözleşmesini ihlal ettiğinin 
belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: “Poko, sezon başı kampına 3 haf-

ta geç gelmesinin ardından son olarak 
Gabon Milli Takımı’na davet edildiği için 
gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret 
sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, 
Andre Poko’nun sözleşmesini ağır şe-
kilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı 
nedenle feshetmiştir.” 2017-2018 sezo-
nu devre arasında Kardemir Karabüks-
por’dan Göztepe’ye transfer olan Poko, 
sarı-kırmızılı takımda 57 Süper Lig ma-
çında 2 gol atmıştı. n AA

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt 
Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 50. 
maçını bugün yönetecek. UEFA, Çakır’ı 
Almanya’nın Mönchengladbach ile Uk-
rayna’nın Shakhtar Donetsk takımları 
arasında yarın oynanacak UEFA Şam-
piyonlar Ligi B Grubu müsabakasında 
görevlendirdi. TFF’nin internet sitesinde 
yer alan bilgiye göre Borussia-Park Sta-
dı’nda TSİ 20.55’te başlayacak karşılaş-
mada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını 

Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil 
Umut Meler olacak. Karşılaşmada Ab-
dulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise 
AVAR olarak görev yapacak. Hakemliğe 
1994 yılında başlayan Çakır, 2010-11 
sezonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 
görevini Rubin Kazan-Barcelona maçın-
da gerçekleştirdi. Çakır, Dünya ve Av-
rupa şampiyonalarının yanı sıra Avrupa 
Ligi’nde de birçok maç yönetti.  n AA



Sevgili okuyucularım, bugünkü 
sayımızda geçen hafta bildirdiğim gibi 
Bisiklet Federasyonumuzun kuruluş 
amaçlarını, çeşitli tarihlerdeki gelişmele-
ri ve bugünkü Erol KÜÇÜKBAKIRCI’nın 
liderliğinde oluşan kurulları sizlere tanıt-
maya çalışacağım.

 Osmanlı döneminde ilk bisiklet 
yarışları Selanik’te yapılmıştır. İyi gelir 
sağladığını gören özel girişimcilerden 
Leon Efendi ve Ortağı Papazyan, 1910-
1912 yıllarında ilk bisiklet yarışlarını dü-
zenlemişlerdir. Bu yarışlar ileri ki zaman-
larda yasaklanmıştır. 2. Meşrutiyenin 
ilanıyla yeniden bisiklet yarışları canlan-
mıştır. Burada Fenerbahçe kulübümüz 
büyük ilgi göstererek takım kurmuştur. 
İlk yol yarışları Fenerbahçe, Maslak ve 
Bakırköy’de  Pist yarışları ise Fenerbah-
çe stadında yapılmıştır.1923 idaman ce-
miyetleri ittifakının kurulmasından sonra 
FICA üyeliğine kabul edilen Bisiklet Fe-
derasyonu, Ülkemizin her bölgesinde 
yarışların yapılmasını sağlamıştır.

 Bu dönemde İlk Milli takım 
Cambaz Fahri, Cavit Cav, Raif Bey 
oluşturmuştur. Bisiklet olmadığı için 
1924 Olimpiyatlarına katılamadılar.

 Bisiklette İlk milli karşılaşma 
1927 de Taksim stadı pistinde Bulgaris-
tan ile yapılmıştır.1928 de Amsterdam 
Olimpiyatlarına katıldık. Sonraki yılda en 
uzun Ege Turu düzenlenmiştir. İstan-
bul – Edirne – İstanbul – Turları 1939 
– 1941- 1942 yıllarında tekrar edilmiş-
tir.1940 yılında düzenlenen Balkan Pist 
Şampiyonası da Krikor Cambaz, Orhan 
Suda dan oluşan takımımız gümüş ma-
dalya kazanmıştır.

 İlk Veledrom (pist) 1949 da 
Konya’da yapılmıştır. 1963 yılında 
Marmara Bisiklet Turu başlamış daha 
sonra bu Cumhurbaşkanlığı Turu adı-
nı almıştır.1966 yılında Düzenlenen 
Almanya Turunda Konya’dan Rıfat Ça-
lışkan kazandığı etap birinciliği 1971 
yılında İzmir’de düzenlenen Akdeniz 
oyunlarının mukavemet bölümünde 
Türk takımı 3. olmuştur.

 1967’ de Balıkesir’e Veled-
rom inşa edilmiş.1973 yılında İstan-
bul’da düzenlenen Balkan Bisiklet 
Şampiyonasında Yol yarışını bugünkü 

Federasyon Başkanımız Erol Küçükba-
kırcı kazanmıştır. 1980 yılında yapılan 
uluslararası Atatürk bisiklet yarışında 
yine bir Konyalı gencimiz Rahmetli 
Hasan CAN kazanmıştır. Romanya’da 
yapılan Balkan Şampiyonasında ise 
İbrahim Pekcan Gümüş madalya ka-
zanmıştır.

 1994 yılında bisiklet kulüp sa-
yımız 26’ya yükselmiştir. 2008 yılında 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kate-
gori atlayarak 2.2’dan 2.1’ e yüksel-
miştir. Bu turumuz 2010 yılında 2. HC 
kategorisine yükselmiştir. Federasyon 
Başkanlığına seçilen seçilen hemşe-
rimiz Erol Küçükbakırcı ve ekibi Türk 
bisikletinin daha yükseklere çıkması 
için elinden gelen çabayı harcamak-
tadır. Bugün Türkiye’nin her ilinde bi-
siklet yarışları düzenleyerek halkımıza 
ve gençlerimize bisikleti sevdirilmek-
tedir. Kulüp sayımız ile sporcu sayımız 
her geçen gün artmaktadır.

Şimdi Erol KÜÇÜKBAKIRCI başka-
nın Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer 
kurullarının tanıtımına bir göz atalım: 
Başkan : Erol KÜÇÜKBAKIRCI

Başkan Vekili : Yavuz ERENCE As 
Başkanlar : İrfan ÇELİK, Muhammet Be-
rat ALPHAN, Bayram AKGÜL

Yönetim Kurulu Üyeleri: Mustafa 
AKIŞ, Ahmet  ŞANLI

Dr. Mehmet OĞUZ, Ahmet SAN-
CAKTUTAN, Tevfik ERDOĞDU, Hakan 
YİĞİT, Mehmet Fatih SERT, Ergün GÜ-
LER, Mehmet Zeki KUTLU, Süleyman 
Sinan ÇETİN

Disiplin Kurulu: Av. Salih Ünal – 
Başkan, Av. Cevdet Taşbaş – Üye, Av. 
Kemal Taşpınar – Üye, Av. Alican Van-
lıoğlu – Üye, Mehmet Fatih Çiçekli - Üye

Eğitim Kurulu: Prof. Dr. Fatih Kılınç – 
Başkan, Prof. Dr. Yavuz Taşkıran – Üye, 
Suat Torgay – Üye, Fatih Şahin – Üye, 
Mehmet Fatih Trabzon – Üye, Ayris Işık 
– Üye

Denetleme Kurulu: Mahmut Keten 
– Başkan, Nurettin Kipriksiz – Üye, En-
gin Gazel – Üye, Murat Kaya Mızrak – 
Üye, Ünsal Artur – Üye

Merkez Hakem Kurulu: Celal Siper 
Özdöl - Dağ Bisikletinden Sorumlu, 
Bayram Kurşunel - Yol Bisikletinden So-

rumlu, Süleyman Durak , Mustafa Tam. 
Mustafa Aslan

Danışma Kurulu: Mehmet Fatih 
Sert – Başkan, M. Mustafa Karaselek – 
Üye, Utku Zorlutuna – Üye, Salih Yerli 
– Üye, Tunahan Aytekin – Üye, Mustafa 
Kocaman – Üye, Mehmet Bilgeç – Üye, 
M. Adnan Cansunar – Üye, Ali Tanış – 
Üye, Özden Karagülleoğlu – Üye, Özcan 
Kodaz – Üye, R. Gökhan Baykara – Üye, 
Ahmet Adem Oğuz – Üye, Barış Ünlü 
– Üye, Aziz Sırnaç – Üye, Sedat Şahin 
– Üye, Fatih Küçükbakırcı – Üye, Yusuf 
Küçükbakırcı – Üye, Yusuf Yaşa – Üye, 
Oğuz Yeşilçimen – Üye, Sacit Emanet 
– Üye, Servet Gümüş – Üye, Merve Pe-
lin Bayram – Üye, Oğuz Özçelik – Üye, 
Mertcan Çelik – Üye

1923 yılında bugüne kadarki Fe-
derasyon başkanlığı yapanlar sonraki 
sayımızda.
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BİSİKLETİN TARİHİ VE 
FEDERASYON YÖNETİMİ

1960’ların milli bisikletçisi Nurettin Ün… Alihan Demirbağ, Celalettin Kal, Emre Torun… Mehmet Büyükbekar, Konya veledrumunda...

İbrahim Ortaabacı, (sağda) finişte Murat Suyabatmaz ile…1973 Balkan Şampiyonu Erol Küçükbakırcı, halen bisiklet federasyonu başkanlığını yürütüyor...

KONYA’NIN ATA SPORU BİSİKLET
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spor@konyayenigun.com
NİZAMETTİN YETİŞEN

1964 Konyalı bisikletçiler Hasan Kılıç, Mustafa Mest, Rıfat Çalışkan, Hamit Baliç, Bölge Müdürü 
Sami Yavrucuk, Çimento Fab. Tic. Müdürü İsmet Bey, Şeker Fabrikası Müdürü Behçet Bey, Çimento 

Fab. Gen. Müdürü, bisiklet Ajanı Kemal Alper, Kadir Ünlükaçar, Zeki Çivlik, Dursun Ali Akdere, 
Hasan Selçuk, Mustafa Cengiz.

1929 Konya Bisiklet Takımı 4. Nuri Yenal.

Yüksel Şencan, şeref kürsüsünün zirvesinde…

FATİH HARMANCI

EDİTÖR



Guilerme Sitya 
haftanın 11’ine seçildi

Ahmet Bilgiç’e
önemli görev

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golün 
asistini yapan Anadolu Kartalı’nın sol beki Guilerme Sit-
ya, analiz şirketi Sofascore verilerine göre haftanın 11’ine 
seçildi. Karşılaşmaya sol bekte başlayan Guilerme, ikinci 
yarının bir bölümünde ise sol kanatta ter döktü. 89. daki-
kada Musa Çağıran’ın attığı golde iyi bir orta kesen dene-
yimli sol bek asistinin yan sıra mücadelesiyle de beğenildi. 
Haftanın 11’inde yer alan Guilerme Sitya’yı İttifak Holding 
Konyaspor’da tebrik etti. Kulüpten yapılan paylaşımda “Pa-
rabens Sitya!” denildi.  n SPOR SERVİSİ

2021 yılında Konya’da düzenlenecek olan 5. İslami Da-
yanışma Oyunları’nda görev dağılımı belli olmaya başladı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nde başarılı iletişim kampan-
yaları yürüten Basın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Ahmet 
Bilgiç, önümüzdeki yıl düzenlenecek organizasyonun İleti-
şim, Reklam ve Pazarlama Direktörlüğü’nü yapacak. İslami 
Dayanışma Oyunları’na ev sahibi yapacak olan Konya’nın 
tanıtımı açısından da önemli bir rol üstlenecek olan Ahmet 
Bilgiç’e bu görevin verilmesi de olumlu yönde karşılandı.
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Kızından etkilenen öğretmen anne, eskrime başladı
Konya’da milli sporcu kızının ant-

renmanlarını izlerken ilgi duyduğu 
eskrime başlayan Birsel Şeker, iki 
kez Türkiye üçüncülüğü elde etti. Fi-
zik öğretmeni Birsel Şeker, milli es-
krimci kızını antrenmanlara götürüp 
getirirken zamanla bu spora ilgi duy-
maya başladı. Lise ve üniversitede 
öğrenim gördüğü okulların voleybol 
takımında oynayan Şeker’in spora 
olan ilgisi, eskrimle tekrar gün yüzü-
ne çıktı. Konya’da yaşayan 47 yaşın-
daki öğretmenin, 3 yıl önce veteran 
klasmanının açılmasıyla eskrim hi-
kayesi başladı. Şeker, eskrimin he-
yecan verici ve merak uyandıran bir 
spor olduğunu belirterek, iki kez Tür-
kiye üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.

ESKRİMDEN ÇOK KEYİF 
ALIYORUM

Kızının antrenmanlarına eşlik 
ederken veteran klasmanının açıldı-
ğını öğrenince eskrimi deneyimle-
mek istediğini aktaran Şeker, “Kızım 
eskrimde milli sporcu. Ben de onun 

antrenmanlarına gelip giderken ve 
kulübünde veteran klasman açıldığı-
nı öğrenince eskrime başladım. Es-
krimden çok keyif alıyorum. İki 
kez Türkiye üçüncüsü oldum.” diye 
konuştu. Eskrimde yeni başarılar 

elde etmeyi hedeflediğini vurgulayan 
Şeker, “İnşallah gelecekte daha gü-
zel sonuçlar elde edeceğimi düşünü-
yorum. Eskrimi severek yapıyorum. 
Herkese de eskrimi tavsiye ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE BAŞARI ELDE 
ETMEYE ÇALIŞTIM

Lise son sınıf öğrencisi milli spor-
cu Ilgın Betül Şeker ise jimnastik, 
basketbol ve voleybol gibi farklı spor 
branşlarını denedikten sonra eskrimi 

seçtiğini aktardı. Ilgın Betül Şeker, 4 
sene önce başladığı eskrimde 2 yıldır 
milli sporcu olarak mücadele ettiğini 
kaydetti. Babasının yönlendirmesiy-
le eskrime başladığını dile getiren 
Şeker, “Zamanla antrenörlerim ve 

takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıp 
kısa bir sürede başarı elde etmeye 
başladım. Eskrim sporu, aynı zaman-
da bireysel olmasından dolayı beni 
kendisine daha çok bağladı. Herke-
sin bir kez de olsa deneyimlemesini 
istediğim bir spor branşı.” ifadeleri-
ni kullandı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK 
İSTİYORUM

Annesinin ve kardeşinin de ken-
disinden etkilenerek eskrime baş-
ladığını belirten llgın Betül Şeker, 
şunları kaydetti: “Annem de epede 
Türkiye üçüncülüğü elde etti. Benim 
eskrimi tercih etme nedenim, hem 
bireysel bir spor olması hem de 
kendimi bulduğum, heyecan verici 
bir spor olması. Gelecek planlarım, 
tabii ki her sporcunun olduğu gibi 
Avrupa şampiyonu olmak ve olimpi-
yat yolunda devam edebilmek. Yurt 
dışında ülkemizi gerektiği gibi temsil 
etmeyi hedefliyorum.”
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TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da kış ortasında 
bahar havası yaşanıyor. Milli ara 
öncesi deplasmanda Fenerbahçe’yi 
deviren Anadolu Kartalı, Kasımpaşa 
galibiyeti ile iyice morallendi. Yeşil 
Beyazlılar’ı mutlu eden bir başka de-
tay ise ligin daha önceki bölümünde 
olumsuz sonuçlara katkıları ile öne 
çıkan isimlerin son maçlarda bunları 
telafi etmesi oldu. Başakşehir maçın-
da kendi kalesine gol atan Jevtovic, 
yine Başakşehir maçında penaltı ka-
çıran Skubic ve Denizlispor maçının 
son bölümünde inanılmaz bir golü 
atamayan Musa, son haftalara dam-

ga vuran isimler oldu. 
JEVTO’DAN MUAZZAM TELAFİ

Konyaspor’da telafiler silsilesi 
Marko Jevtovic ile başladı. Başak-
şehir ile oynanan ve 2-1 kaybedilen 
maçta kendi kalesine gol atan tecrü-
beli oyuncu bir hafta sonra Fenerbah-
çe deplasmanında yılın golünü atarak 
galibiyetin mimarlarından olmuştu. 

1 hafta sonra hatasını telafi eden 
deneyimli orta saha oyuncusu attığı 
golün güzelliği ve galibiyetin önemi 
hatasını çok kısa sürede unutturdu. 

SKUBİC KENDİNE GELDİ
Başakşehir maçında maça olum-

suz anlamda damga vuran isimler-

den biri de Skubic’ti. Maçın 21. da-
kikasında hakem Konyaspor lehine 
penaltı verirken, topun başına takı-
mın penaltıcısı Skubic geçmişti. Sku-
bic’in penaltısını Başakşehir kalecisi 
Mert çıkarırken, Konyaspor kötü baş-
ladığı maçta öne geçme fırsatını de-
ğerlendirememişti. 

Tecrübeli sağ bek Skubic, bu ha-
tasını Kasımpaşa maçında affettir-
di. 1-0 yenik durumda olan Anadolu 
Kartalı, Skubic’in golü ile maça ortak 
oldu ve daha sonra son dakikalarda 
gelen golle 3 puana uzandı. 

MUSA ATTI 3 PUAN GELDİ
Konyaspor’un sezon başında bü-

yük umutlarla transfer ettiği Musa 
Çağıran da, geride kalan maçlarda 
şanssızlık yaşayanlardan oldu. De-
nizlispor maçının son bölümünde 
müsait pozisyonda golü atamayan 
tecrübeli orta saha oyuncusu, daha 
sonra ilk 11’de başladığı Gaziantep 
maçında ise kötü performansı ile dik-
kat çekmişti. 

Konyalı futbolcu Kasımpaşa ma-
çında attığı gol ile bütün bunları sildi 
attı. Oyuna sonradan dahil olan Musa 
Çağıran, 1-1 devam eden maçın son 
bölümünde attığı gol ile Konyaspor’a 
3 puanı kazandıran isimlerden biri 
oldu. n YUNUS ALTINBEYAZ

Telafi haftaları!
Süper Lig’de geride kalan maçlara olumsuz anlamda damga vuran bazı Konyasporlu 

oyuncular son haftalarda bunları telafi etti. Başakşehir maçında kendi kalesine gol atan 
Jevtovic, Fenerbahçe maçına attığı gol ile damga vururken, Denizlispor maçının son 
bölümünde kaçırdığı gol ile hafızalara kazınan Musa ise Kasımpaşa maçını söktü aldı

Toros Dağları’nda antrenman ya-
pan, aralarında Türkiye, Avrupa ve 
Balkan şampiyonu milli sporcuların 
da bulunduğu 15 bisikletçi, bu yıl da 
dağın zirvesindeki direkte yıpranmış 
Türk bayrağını, yenisiyle değiştirdi.

Konya’nın Bozkır ilçesinde Toros 
Dağları’nda antrenman yapan, ara-
larında Türkiye, Avrupa ve Balkan 
şampiyonu milli sporcuların da bu-

lunduğu 15 bisikletçi, dağın zirvesin-
deki direkte yıpranmış Türk bayrağını, 
yenisiyle değiştirdi. Torku Şekerspor 
Kulübü Bisiklet Takımı Antrenörü İs-
mail Uğurlu, bu yıl da bisikletçiler ile 
Toroslar’ın zirvesinde bulunan Türk 
bayrağını yenisiyle değiştirmek için 
Bozkır ilçesine gitti. Bisikletle dağın 
zirvesine ulaşan sporcular, buradaki 
direkte bulunan Türk bayrağının ye-

nisiyle değiştirdi. Torosların zirvesin-
deki yıpranan bayrağı 3 yıldır düzenli 
olarak yenisiyle değiştirdiklerini be-
lirten Uğurlu, “Vatan millet, bayrak ve 
devlet sevgisiyle yetişen Türk gençliği 
geliyor demiştik. Bunun en güzel ör-
neğini de gençlerimiz gösterdi. 3 se-
nedir değiştirdiğimiz bayrağı bu sene 
de değiştirerek bu yıl ki görevimizi 
yerine getirdik.” ifadesini kullandı. 

Uğurlu, Türk bayrağının her zaman ait 
olduğu yerde, göklerde dalgalanmaya 
devam edeceğini vurguladı. Uğurlu, 
Torku Şekerspor onursal başkanı Re-
cep Konuk’un, bitmek üzere olan Türk 
bisikletinin gelecek vadeden sporcu-
larını bir araya toplayarak sağladığı 
imkanlarla sporcuların, sporu bırak-
malarına engel olduğunu da kaydetti.
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Milli bisikletçiler, Toroslar’ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

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