
BİTKİ BESLEME 
GELECEĞİMİZ

NİTELİKLİ HAYAT 
SAĞLIYORLAR

BAKAN ELVAN’IN 
ACI GÜNÜ

Doğru bitki 
beslemenin önemine 
vurgu yapan Candem 

Gübre Yönetim 
Kurulu Başkanı İdris 
Candan, bu sayede 

sağlıklı ürünler ortaya 
çıkacağını ve toprağın 
korunacağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Terapi Form, 
insan hayatının daha nitelikli bir hale gelmesi için önemli 
çözüm önerileri sunuyor. Terapi Form, danışanlarına hem 

fizyolojik hem de psikolojik destek sunuyor.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın teyzesi Sabire Elvan 
85 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Elvan’ın cenazesi, 
Sipas Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe 

mezarlığına defnedildi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Baharı bekliyor ‘Deva olacağız’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte yapımı devam eden Meram 

Yeraltı Katlı Otoparkı inşaatını inceledi. Altay otoparkın bahar ayına 
yetişeceğini müjdeledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Deva Partisi 
Kurucusu ve Yüksek 

Disiplin Kurulu 
Üyesi M. Sami 

Topbaş Konyalılara 
seslenerek, 

Deva Partisi’nin 
Türkiye’nin yönetim 

sorunlarını, tüm 
tıkanmışlıklarını 

çözecek bir anlayış 
ve kadro ile hazır 
olduğunu söyledi. 

n HABERİ SAYFA 7’DE
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05 0704 KOSKİ, borçları 
yapılandırıyor

İzinsiz hobi bahçesi 
kullanımına yaptırım!

Çimenlik Caddesi
dizayn edildi

SELÇUKLU 
PEK SPORTİF
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’nın yanı sıra Türk sporunun da gelişimine katkı 

sağlayacak önemli bir proje olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi hayata geçirildi
SPORA İLGİYİ ARTIRACAK

Selçuklu Belediyesi, Konya’nın yanı sıra Türk sporunun 
da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi ha-
yata geçiriyor. Gençlerin spora olan ilgilisini arttıracak, 
yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak 
olan “Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi” düzenle-
nen programı ile kamuoyuna tanıtıldı. 

KONYA’DA İLK OLACAK 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mer-
kezin Konya’nın ilk, Türkiye’nin ise sayılı spor tesisle-
rinden biri olacağını ve olimpiyatlara sporcu yetişti-
receğini söyledi.  Spora önemli destekler verdiklerini 
dile getiren Başkan Pekyatırmacı, bugüne kadar 126 
bin 774 çocuğumuzu sporla tanıştırdıklarını söyledi. 
n HABERİ SPORDA

Kilistra’da sonbahar

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan, 2 bin 
yıllık geçmişiyle Orta Çağın izlerini taşıyan Kilistra Antik Kenti, 

sonbaharın renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor. 
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Doğru bitki beslemenin önemine vurgu yapan Candem Gübre Yönetim Kurulu Başkanı 
İdris Candan, bu sayede sağlıklı ürünler ortaya çıkacağını ve toprağın korunacağını söyledi 

Doğru bitki besleme, 
geleceğimizi kurtarır

İnsanın hayatiyetini sürdürme-
si için gerekli olan tüm yiyeceklerin 
bütünü tarımsal faaliyetlerle karşıla-
nıyor. Bu da tarımın ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, 
artan uluslararası rekabet ve insan 
nüfusu, birim alandan alınan verimi 
ve kaliteyi ön plana çıkartıyor. Bun-
ları sağlamak için ise “bitki besle-
me”ye önem vermek gerekiyor. Bu 
konuda önemli bir çalışma yürüten 
Candem Gübre, bir bitkinin diki-
minden, hasadına kadar olan geçen 
sürede ihtiyacı olan tüm mineralleri 
almasını sağlayacak bitki besleme 
ürünleri ortaya koyuyor. Bu sayede 
Candem, çiftçilerin daha güvenli ve 
kaliteli mahsül elde etmesini sağ-
lıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Candem Gübre Yönetim 
Kurulu Başkanı İdris Candan, doğru 
bitki beslemenin hem toprağı hem 
de insan sağlığını koruduğuna dik-
kat çekti. 

15 YILDIR BU SEKTÖRDELER 
Candem Gübre’nin üretim ala-

nıyla ilgili bilgiler veren Yönetim 
Kurulu Başkanı İdris Candan, top-
lam 30 bin metrekare kapalı, 100 
bin metrekare açık alanda üretim 
yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 15 yıl-
dır gübre sektöründe yer aldıklarını 
dile getiren Candan, “3 ayrı yerde 
tesisimiz var. Tesisimizin birinde sıvı 
ürünler üretiyoruz. Bir tanesinde de 
toz ve katı ürünler üretiyoruz. Bunlar 
damlama gübreleri diye de geçer. 2 
tane tesisimizde de granür organo-
mineral taban gübreleri üretiyoruz. 
Günlük kapasitemiz 500 ton. Bunu 
da taban gübresi olarak çiftçilerimiz 
tohumlarını tarlaya atmadan önce 
kullanıyorlar” dedi. 

CANDEM’İN ZENGİN 
ÜRÜN YELPAZESİ VAR 

Ürün yelpazeleri hakkında bilgi 
veren Candan, “Ürün yelpazemiz 
çok zengin. 100’ün üzerinde ürü-
nümüz var. Bir çiftçinin tarla ha-
zırlığından hasat sonuna kadar her 
dönemde bitkisine, serasına, ağacı-
na, tarlasına nerde ne yetiştiriyorsa 
buna cevap verecek ürün yelpaze-
miz mevcut. Bitki besleme üzerine 
tabanından yaprağından, damlama-
sından son hasadına kadar bitkinin 
her türlü ihtiyaç döneminde kulla-
nılmak üzere ürünümüz mevcut” 
diye konuştu. 

BİTKİ BESLEME BİLİNMİYOR 
Bitki beslemenin önemine de 

vurgu yapan Candan, bitki besleme 

kavramının çok bilinmediğini söy-
ledi. Bu nedenle gübre konusunun 
küçümsendiğini söyleyen Candan, 
konuya şöyle açıklık getirdi, “Bitki 
besleme kavramı çiftçiler tarafından 
bilinmeyen bir kavram. İş burada 
çatallaşıyor. Çiftçi bu ürünlere gübre 
olarak bakıyor. Bu işin dışında olan 
insanlar da gübre dediğin zaman 
hayvan dışkısı olarak algılar. Ama bu 
ürünler mineral yani cevherdir. Bun-
lar dağda veya toprakta olan şeyler. 
Varsa vardır, yoksa yoktur. İnsan 
tarafından üretilebilen materyaller 
değil. Fosfor, potasyum, kalsiyum, 
demir, çinko, bor vs. bunların hepsi 
cevher. Bunlar da bitki besleme mal-
zemeleridir. Yani bitkinin topraktan 
beslenmesi için 20 tane element var. 
Toprakta olmayan elementi toprakta 
çok olan yerden getirip, suda çözülür 
formda işleyip bitkiye vermek. Bu-
nun adı bitkiyi beslemektir.”

BİTKİ BESLEMEK 
İNSAN BESLEMEKTİR 

“Bitki beslemek insanı besle-
mektir” diyen Candan, yetiştirilen 
tüm ürünlerin insan için yetiştirildi-
ğini hatırlattı. Bu nedenle, ürünlerin 
nasıl yetiştirildiği konusunun önem-
li olduğuna vurgu yapan Candan, 
şunları kaydetti, “Bir salatalığın, bir 
elmanın yaşamsal bir ihtiyacı yok. 
Hayatını devam ettirecek bir derdi 
yok. İnsan olarak bizim derdimiz var. 
Bir toprağı analiz ettiğimiz zaman bu 
toprağın arabası, evi, koltukları diye 
mi bakıyoruz? Yoksa bu toprakta 
demir, mangan, çinko, azot, organik 
madde, fosfor gibi elementler var mı 
diye bakıyoruz? İnsanın yapı taşını 
oluşturan elementler de bunlar. Al-
lah insanı topraktan yarattım diyor. 

O zaman o topraktan bitenle biz 
besleniyoruz, bizi var eden bu mine-
ralleri de bizim bitkilere verip, haya-
tımızı daha sağlıklı bir şekilde sürdü-
rebilmek için gerekli elementlerdir 
bunlar. Dolayısı ile bizim mineral yö-
nünden iyi beslediğimiz ürünler, bi-
zim daha sağlıklı bir hayat yaşama-
mızı sağlıyor. Bugün çinko eksikliği 
insanda kaygı, endişe, panik ataklara 
kadar varan rahatsızlıklara neden 
oluyor. Dolayısı ile biz çinko eksikli-
ğini yediğimiz, içtiğimizden sağlaya-
cağız. Ancak yediğimiz o ürünlerin 
yetiştiği toprakta çinko yoksa, top-
rağa sonradan bu çinko eksikliğini 
takviye etmediysek biz sadece posa 
tüketiriz, mineral alamayız. Dola-
yısı ile bu eksikliği gidermek için 
gideceğiz Eczaneden demir, çinko, 
magnezyum içeren tabletler almak 
zorunda kalacağız ki bu da bizim işi-
mizi tam çözmeyecek. Çünkü bizim 
ihtiyacımız olan bu mineralleri hiçbir 
insan yapımı ürün, domatesin için-
deki çinko kadar faydalı bir formata 
dönüştürmeyecek.” 

GÜBRE DEYİP GEÇMEYİN!
Bir ürünün rengini, tadını, ko-

kusunu tam alabilmesi için gerekli 
olan elementleri de topraktan alması 
gerektiğini dile getiren Candan, “O 
elementlerden birini tam alamazsa 
ürünün rengi veya tadı tutmaz. Biz 
bitkimizi doğru beslersek insanımızı 
doğru beslemiş oluruz. İnsanımızı 
doğru beslersek toplumu doğru yola 
sevk ederiz. Çünkü doğru beslenir-
sek intiharlar azalır, kaygılar azalır. 
Karbonhidrat ağırlık beslenen bir in-
sanın zekasıyla, protein ağırlıklı bes-
lenen bir insanın zekası bir olmaz. 
Dolayısı ile, insanın beslenmesini 

sağladığı ürünlerin beslenmesi işin-
de biz devreye giriyoruz. Yani gübre 
deyip geçiştirmek büyük bir hata ve 
olayı anlayamayız” ifadelerini kul-
landı. 

TARIM, MANEVİYATIN EN YÜKSEK 
OLDUĞU MESLEKTİR 

Gıdanın günümüz dünyasında 
en önemli mesele olduğunu savu-
nan Candan, bunun için tarım sek-
töründeki önemli konuların devlet 
politikası haline gelmesi gerektiğini 
söyledi. Gıdanın insan hayatı için 
gerekli olduğunu hatırlatan Candan, 
şöyle devam etti, “Biz susuz 3 gün, 
aç 10 gün yaşayabiliyoruz. İnternet, 
cep telefonu olmadan yaşayabiliriz 
ama tarım olmadan yaşayamayız. 
Bugün ilk insan Adem (A.S.) o da zi-
raatla, tarımla uğraşmış. Dolayısı ile 
pandemi sürecinde tarımın önemi 
daha iyi anlaşıldı. Bizim çiftçilerimiz-
de bir kompleks oluşturulmuş. Bu-
gün çiftçilerimize baktığımız zaman 
kendilerini toplumdan dışlamış, 
toplumun en düşük kesimi, en işe 
yaramaz kesimi gibi görüyor veya 
gösteriliyor. Halbuki en üst mer-
tebesi çiftçimizdir. Tarım deyince 
hemen Hollanda örneğini veriyoruz 
ya, Hollanda’ya bakın toplumun en 
üst kesimleri hep tarımla uğraşan 
kesimlerdir. İşte Türkiye’de de bunu 
başarmamız lazım. Bunu başarmak 
için de inanmak lazım. Bakın pande-
mi dönemi yaşıyoruz. İlk dönemler-
de sokağa çıkma yasakları yaşadık. 
O dönemlerde biz bir gün bile evde 
kalmadık, işimizin başındaydık. Çün-
kü çiftçiye, bu işin içinde olan kişile-
re özel izinler verildi, çalıştık, ürettik, 
hiç durmadık. Özgüvenimizi elimize 
aldığımız zaman, ben çiftçiyim, ben 
güvenilir insanım dediğimiz zaman 
her şey değişecek. Tarım maneviya-
tın en yüksek olduğu meslektir.”

TOPRAĞI İNCİTMEDEN 
EN İYİ VERİMİ ALMALIYIZ 

Doğru bitki beslemeyle toprağın 
korunduğu ve bitkilerin daha sağ-
lıklı olduğunu dile getiren Candan, 
“Toprağımızın çölleşmemesini isti-
yorsak toprağımıza sahip çıkmamız 
lazım. Toprağımızı incitmeden en 
iyi verimi almak lazım. Bu da doğ-
ru beslemeyi yapmakla olur. Birim 
alandan çok verim alarak, toprağı 
koruyarak verim almamız gerekiyor. 
Bu konuda firma olarak çiftçimizi bi-
linçlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İdris Candan
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Ahmet Keklik 
koronaya yenik düştü

Çumra’nın sevilen maliye çalı-
şanlarından Ahmet Keklik bir sü-
redir tedavi gördüğü koronavirüse 
55 yaşında yenik düştü. Merhum 
Ahmet Keklik’in cenazesi Çum-
ra’da kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Çumra Mezarlı-
ğına defnedildi. 

Keklik ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Keklik ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhum Ahmet Keklik 4 çocuk 
babasıydı. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Ahmet Keklik’e Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-

venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Terapi Form, insan hayatının daha nitelikli bir hale gelmesi için 
önemli çözüm önerileri sunuyor. Terapi Form, danışanlarına hem fizyolojik, hem de psikolojik destek sunuyor

Hem fizyolojik, hem de
psikolojik destek veriyor

Psikolojik Danışman Betül Öz-
toprak Altunay ve Diyetisyen Büşra 
Özdengülsün Telci tarafından ku-
rulan TerapiForm Sağlıklı Beslen-
me ve Psikolojik Danışmanlık Mer-
kezi Konyalılara Sağlıklı Beslenme 
ve Psikolojik Danışmanlık alanında 
hizmet sunuyor.

Psikolojik Danışman Betül Öz-
toprak Altunay ve Diyetisyen Büşra 
Özdengülsün Telci tarafından kuru-
lan TerapiForm Sağlıklı Beslenme 
ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
hizmete açıldı. Selçuklu ilçesi Es-
mira Plaza’da hizmet veren merkez 
psikoloji ve beslenme ile ilgili her 
türlü konunda Konyalılara hizmet 
sunuyor. Merkez hakkında bilgi ve-
ren Psikolojik Danışman Betül Öz-
toprak Altunay ve Diyetisyen Büşra 
Özdengülsün, “Merkez olarak ama-
cımız; toplumda hem beslenme 

hem de psikolojik alanda danışanla-
rımıza, geçici çözümler yerine kalıcı 
değişimler ve etkiler oluşturmak. 
Danışanlarımızın beslenme bilinci 
olan, hayat içindeki problemlerle 
etkin başedebilen en nihayetinde 
kaliteli ve fit hayat süren, psikolojik 
sağlamlığı yüksek bireyler haline 

dönüşmesi niyetiyle merkezimizi 
kurduk. Misyonumuz ise danışan-
larımızın ruhsal ve bedensel sağlık 
bütünlüğünü elde etmeleri yolunda 
hedeflere doğru dinamik, özveri-
li ve işbirliği içinde etik değerlere 
bağlı kalarak hizmet vermek. Mer-
kezimiz de Diyetisyen hizmetleri 

olarak beslenme ve diyet, kurumsal 
beslenme danışmanlığı, kilo yöne-
timi, çocukluk döneminde beslen-
me, hastalıklarda beslenme, sporcu 
beslenmesi, bariatrik cerrahi ope-
rasyonlar öncesi ve sonrası beslen-
me, gebelik ve emzirme dönemin-
de beslenme, detoks paketleri ile 
hizmet veriyoruz. Merkezimizde 
psikolojik danışmanlık hizmetleri 
olarak da yetişkin psikolojik danış-
manlığı, çocuk terapisi, ergen tera-
pisi, ebeveyn danışmanlığı, eğitim 
danışmanlığı, psikolojik testler ve 
oyun terapisi ve online terapi ile 
de hizmet vermekteyiz. Psikoloji ve 
beslenme ile ilgili her türlü konuda 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak, hizmet vermek için Konyalı 
hemşerilerimizi merkezimize bekli-
yoruz” ifadelerini kullandılar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

BAŞSAĞLIĞI

ARSLAN AİLESİ

 Ahmet
KEKLİK’in

 

vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhum

 Ahmet KEKLİK’e

yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
 yakınlarına, sevenleri ve dostlarına 

başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. 

Sevgili dostumuz, kardeşimiz, gönül ve dava adamı

Betül Öztoprak Altunay Büşra Özdengülsün Telci
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Konya’ya ziyaret
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Alinur Aktaş, Konya’da çeşitli 
ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Ak-
taş, yaşadığımız devrin artık ülkele-
rin değil şehirlerin yarıştığı bir devir 
olduğunu belirterek, “Dolayısıyla iyi 
örnekleri alıp uygulamak, karşılıklı 
paylaşımda bulunmak lazım” dedi. 
Başkan Alinur Aktaş, beraberinde-
ki heyetle birlikte Konya’da çeşitli 
ziyaretlerde bulundu. Ziyaretleri-
ne Mehir Vakfı ile başlayan Alinur 
Aktaş, Vali Vahdettin Özkan’ı ziya-
ret etti. Aktaş, daha sonra Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret ederek, çalış-
malarla ilgili istişarelerde bulundu. 
Başkan Aktaş, Memur-Sen Konya 
Şubesine de bir ziyaret gerçekleş-

tirdi ve ardından Konya’da yaşayan 
Bursalı hemşehrileri ile bir araya 
gelerek hasbihal etti.
‘EKİP ARKADAŞLARIMLA BERABER 

FARKLI PROJELERİ İNCELEDİK’
Ziyaretleri ile ilgili değerlendir-

melerde bulunan Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’dan 
Selçuklu’yu kuran şehir Konya’ya 
bol miktarda selam getirdiklerini 
belirterek, “Başta Valimiz olmak 
üzere Konya Cumhuriyet Başsav-
cımız Ramazan Solmaz’ı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret ettik. Ekip 
arkadaşlarımla beraber farklı pro-
jeleri inceledik. Tabii Konya gerçek-
ten ülkemizin 82 şehrinin de ayrı 

özelliği var ama Türkiye’nin nadide 
şehirlerinden bir tanesi. Hem tarihi 
yönüyle hem şehircilik yönüyle hem 
de beraberinde ekonomide giderek 
yük alan yapısıyla Konya özel şehir-
lerimizden bir tanesi. Başkanımızla 
karşılıklı istişarelerde de bulunduk. 
Bu vesileyle farklı sivil toplum ku-
ruluşlarını gezme imkanına sahip 
olduk. Mehir Vakfı’nı, Eğitim-Bir-
Sen’i farklı kurumları gezme imka-
nına sahip olduk. Konya’da yaşayan 
Bursalı hemşehrilerimizle hasbihal 
edip, onlara bir kestane şekeri ik-
ram edip Konya’dan ayrılmak isti-
yoruz” dedi.

‘DEVİR ARTIK ÜLKELERİN DEĞİL 
ŞEHİRLERİN YARIŞTIĞI BİR DEVİR’

Başkan Alinur Aktaş, şöyle de-

vam etti: “Tabii yaşadığımız devir 
artık ülkelerin değil şehirlerin yarış-
tığı bir devir. 

Dolayısıyla iyi örnekleri alıp uy-
gulamak, karşılıklı paylaşımda bu-
lunmak lazım. Uğur İbrahim Altay 
başkanımızın buradaki çalışmaları-
na ben bizatihi şahidim, zaten isti-
şare ediyoruz. 

Farklı organizasyonlarda bir 
araya geliyoruz. Karşılıklı münaza-
ralarımız oluyor ama bu vesileyle 
bizatihi onu ziyaret ederek bunları 
tespit etme imkanına sahip olduk. 
Tüm Konyalı hemşehrilerimizi de 
Bursa’da ağırlamaktan onur duya-
cağımı ifade etmek istiyorum” şek-
linde konuştu. 
n İHA

Çimenlik Caddesi
yeniden dizayn edildi

Karatay Belediyesi, ilçenin 
daha da gelişmesi ve vatandaşın 
yaşam kalitesini arttıracak proje-
lere imza atmaya devam ediyor. 
Belediye fen işleri ekipleri, Doğuş 
Mahallesi Çimenlik Caddesi’ndeki 
yol genişletme, kaldırım yenileme, 
çevre düzenlemesi ile orta refüj 
çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma-
lar kapsamında yol genişletiliyor, 
kaldırımlar yenileniyor ve caddeye 
orta refüj eklenerek ulaşımın daha 
güvenli, konforlu hale gelmesi sağ-
lanıyor. 8 metrelik çınar ağaçları-
nın da dikildiği yol projesinde ekip-
ler ayrıca, cadde üzerinde bulunan 
işyerleri önleri için de cep otopark 
çalışması yapıyor.

KILCA, ÇALIŞMALARI YERİNDE 
İNCELEDİ VATANDAŞLA BULUŞTU

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da hem ekiplerin bölge-
de yürüttüğü çalışmaları yerinde 
inceleyerek bilgi aldı hem de ma-
halle sakinleriyle bir araya gelerek 
vatandaşın taleplerini dinledi. Baş-
kan Hasan Kılca, belediye olarak 
ilçenin birçok noktasında yeni yol 
yapımı, yol yenileme çalışması, 
sıcak ve satıh asfalt kaplama, orta 
refüj düzenlemesi ile kaldırım ye-

nileme gibi pek çok çalışma yaptık-
larının altını çizdi.

KARATAY’I GÜZEL BİR 
GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Hasan Kılca, söz konusu çalış-
malarıyla ilçenin yaşam kalitesini 
yükselttiklerini ifade ederek Kara-
tay’ı daha da güzelleştireceklerini 
ifade etti. Kılca, “Fen İşleri Müdür-
lüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir 
yanında olduğu gibi Doğuş Mahal-
lemiz içerisinde bulunan Çimen-
lik Caddesi’nde de geniş çaplı bir 
çalışma yürütüyor. Korona Virüsü 
salgını sürecine rağmen ekipleri-
miz yoğun bir gayretle çalışıyor. 
Çimenlik Caddemiz, yoğun olarak 
kullanılan bir cadde. Yol genişlet-
me çalışmalarımızın yanı sıra kal-
dırımları ve yol aydınlatmalarını da 
yeniliyoruz. Yine bu caddemizde 
cep otoparklar yapıyoruz. Ortasına 
8 metrelik çınar ağaçları dikiyoruz. 
Karatay’ı güzel bir geleceğe hazır-
ladığımız bu çalışmalarımızla tek 
amacımız, Karatay’ımıza daha es-
tetik, kullanışlı ve konforlu yollarla 
buluşturarak hemşehrilerimizin 
daha konforlu ulaşım yapmalarına 
katkı sunmaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Meram’a yakışır bir 
otopark kazandırıyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ile birlikte yapımı devam eden Meram Yeraltı Katlı Otoparkı inşaatını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı sürdürülen Meram Yeraltı 
Katlı Otopark inşaatını inceledi. Baş-
kan Altay, bin aracın aynı anda park 
edebileceği, Meram’a yakışır bir oto-
park kazandırmış olacaklarını söyle-
di. Başkan Kavuş, Meram Son Du-
rak ve Tavus Baba bölgesinin daha 
güzel bir hale geleceğini belirtti. 
KONYA’YA VE MERAM’A YAKIŞIR BİR 

OTOPARK KAZANDIRACAĞIZ 
Koronavirüs salgınına rağmen 

sahadaki çalışmalara devam ettik-
lerini kaydeden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, özellikle Meram Son Durağa ge-
len ziyaretçilerin otopark ihtiyacını 
karşılayacak projenin tamamlamak 
üzere olduğunu söyledi. Bahar ayıy-

la birlikte projenin Konyalıların ve 
Meramlıların hizmetine sunulmuş 
olacağını aktaran Başkan Altay, “Ka-
palı otopark için toplam 27 milyon 
lira para harcıyoruz. Bin aracın aynı 

anda park edebileceği bu alanla bir-
likte böylece gelen ziyaretçilerimize 
Konya’ya, Meram’a yakışır bir oto-
park kazandırmış olacağız. İlçemize 
ve şehrimize hayırlı olmasını temen-

ni ediyorum” ifadelerini kullandı. 
MERAM DAHA GÜZEL 

HALE GELECEK 
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, içinden geçilen sıkıntılı 
sürece rağmen yatırımların devam 
ettiğini belirterek, “Özellikle Me-
ram’da bu dönem itibariyle Büyük-
şehirimizin yatırımları artıyor. Tavus 
Baba düzenlemesiyle beraber Me-
ram’a zaten yıllardır çok fazla sayı-
da hemşehrimiz hem içeriden hem 
dışarıdan ziyarete geliyor. Bahar 
dönemiyle birlikte inşaat bittikten 
sonra, zaten bir cazibe merkezi olan 
Meram Son Durak ve Tavus Baba 
bölgesi inşallah eski günlerinden 
daha güzel bir hale gelmiş olacak. 
Her zaman yanımızda olan Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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Firmaların ticari faaliyetlerini inter-
net üzerinden yapmaları olarak açıkla-
nan e ticaret, son dönemlerde oldukça 
popüler hale gelmiştir.

İnternetin yaygınlaşmasıyla bera-
ber ortaya çıkan bu kavram, ticaretin 
online halidir. 

Diğer bir tabirle dijital ticaret olarak 
ta tanımlanıyor.  

Sadece ülkemizde değil, tüm dün-
yada büyük rağbet gören ve adından 
sıklıkla bahsedilen bu kavram, insan-
ların elektronik ortamla iç içe olması 
sonucu ortaya çıkmıştır.

Salgından dolayı da insanlar dışa-
rıya çıkıp alışveriş yapmak yerine inter-
net üzerinden herhangi bir ticari kuru-
ma erişim sağlamayı tercih ediyor.

Büyük kolaylık sağlayan bu alış-
veriş sistemi, dünya üzerinde birçok 

kişinin alışverişte ilk tercihi oluyor. 

Korona virüs salgıyla birlikte de-
ğişen dünyada üretimde ve ticarette 
değişiklikler oluşmaya başladı.

Özellikle dijital ortamlarda tica-
ret gelişirken, e- ticarete ve e- ihra-
cata daha fazla ağırlık veriliyor.  

Ülkemizde de sanayi, ticaret odala-
rı ve işadamları dernekleri değişimlere 
ayak uydurmak için önemli adımlar 
atıyor. 

Üyelerini dijital dünyada geliştir-
meye, e-ticaret, e-ihracat yapabilir 
hale getirmeye çalışıyorlar. 

İhracatı attırma adına yaptıkları 
çalışmalarda, dünyanın dört bir ya-
nındaki milyonlara ulaşma hedefiyle 
hareket ediyorlar.

Dijital ticaret konularında eğitim-

ler verirken, eksiklikleri 
gidermek içinde yardımcı 
oluyorlar. 

Bu güzel gelişme 
sayesinde üretim devam 
ederken, ihracatımızı da 
yükseltebiliriz. 

Hatta ülkemizin dış 
ticareti gelişir ve üreticimi-
zin her ürettiği ürün dün-
yanın her yerine ulaşır.

Artık salgından son-
ra dünyadaki ticarette dijital süreçler 
hızlanmaya başladı. Yani dijitalleşme 
sürecine girildi.

Salgınının e-ticaretin hacminin 
hızla büyümesine yol açtığı da hepi-

mizin malumudur.
e-ticaret hacmi 

2019 yılı itibarıyla Tür-
kiye’de 136 milyar lira, 
dünyada ise 3,5 trilyon 
dolara yaklaşmıştır. 

Anlaşılan o ki salgın 
sonrasında artan talep-
lerin karşılanması için ül-
keler arasında bir üretim 
rekabeti yaşanacaktır.

Yükselecek talebi 
karşılamak için ticaretteki engellerin 
azaltılması yönünde adımlar atılma-
sı kaçınılmaz görünüyor.

Dünyada yaşanan ticaret savaş-
lara ara verileceği gibi, her ülke ken-

di ticarini geliştirmeye çalışacaktır. 
Ekonomistlere ve uzmanlara 

göre de ticaret hacmindeki azalmanın 
önüne geçilmesi ve arzın talebi karşı-

laması amacıyla ticareti kolaylaştıracak 
adımların birer birer hayata geçirileceği 
görülüyor. 

Salgınla birlikte arz zinciri, stratejik 
ürünler, güvenlik, güven, ortak hareket 
etme, lojistik gibi kavramlar üzerinden 
küresel ticaret yeniden tartışılıyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin coğrafi 
konumu, lojistik ağları, aksamayan 
tedarik zinciri, acil durumlara mü-
dahale kapasitesi, sağlam sağlık 
sistemi ve kriz yönetme becerisi gibi 
daha birçok unsurla birlikte avantajlı 
konumda bulunduğunu belirtiyor.

Yeniden şekillenen dijital ticarette 
başarılı olma noktasında ülkemizin bir-

çok artıları da vardır.
Önemli olan bu sürece ülkemizin 

hazırlıklı olması ve kendisini geliştir-
mesidir.

Çünkü Türkiye’nin kilit ülke ol-
masının önünde de hiçbir engelde 
yoktur.

Sonuçta dünya salgından dolayı 
dijital ticarete yönelmeye başladı. Bu 
alanda kendini yenileyerek, geliştiriyor.

Ülke olarak dijital ticarette yeri-
mizi almak zorundayız.

 Bunun içinde bu alandaki bütün 
eksikliklerimizi tamamlayarak, ge-
liştirmeliyiz.

Çok Üretmek ve Çok İhracat yap-
mak için Dijital ticarete gereken öne-
mi vermeliyiz. 

Ne dersiniz sizce de öyle yapıl-
ması gerekmez mi?

DİJİTAL TİCARETTE GERİ KALMAMALIYIZ 

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sa-
yılı Kanun gereği abonelerinin 31 
Ağustos 2020 tarihi öncesi oluşan 
tüm su ve atık su borçlarını yapılan-
dırıyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık 
2020.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, su fatu-
ralarını ödeme zorluğu çeken abo-
nelerine kolaylık sağlıyor. 17 Kasım 
2020 tarihi itibariyle Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun gereği 
tüm kamu kurumlarında başlayan 
yapılandırma çalışmalarına KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü de dahil oldu. 
KOSKİ, abonelerinin 31 Ağustos 
2020 tarihine kadar oluşan tüm su 
ve atık su borçlarını belli bir taksite 
bağlayarak ödeme imkânı sunuyor.

Konuyla alakalı KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklama-
da yapılandırma hizmetinden fayda-

lanmak isteyen abonelerin 31 Aralık 
2020 tarihine kadar gerekli başvu-
ruyu yapması gerektiği belirtildi.

BORCU OLAN ABONELERE
 BÜYÜK KOLAYLIK

Yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Söz konusu kanunun 1, 
2 ve 3. maddeleri gereğince su ve 
atık su borcu bulunan abonelerimi-
zin borçlarını yeniden yapılandırma-

sı hususunda imkân sağlanmıştır. 
Buna göre, müracaat edilmesi halin-
de, 31 Ağustos 2020 tarihi (bu tarih 
dahil) öncesi su ve atık su borçlarınız 
yeniden yapılandırılacaktır. Dilerse-
niz, yapılandırılmış borcunuzu 36 
ayda 18 taksite kadar ödeyebilirsi-
niz. 

Yapılandırmaya müracaat edil-
mesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi 

halinde, herhangi bir idari ve hukuki 
işlem yapılmayacaktır. Yapılandır-
madan yararlanılması durumunda, 
varsa hesaplanan gecikme cezası, 
gecikme zammı, zam ve cezaların 
yerine, ilgili dönemlerde geçerli olan 
Yİ/ÜFE aylık değişim oranları uygu-
lanacaktır. Bu şekilde hesaplanan 
borcunuzu, peşin olarak ödeyebile-
ceğiniz gibi, ikişer aylık dönemlerde 
6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödeye-
bilirsiniz.”

Yapılandırılan borçların peşin 
veya taksitli olarak ödenmesinin 
mümkün olacağı ifade edilen açık-
lamada, KOSKİ hizmet binalarında 
gerçekleştirilecek yapılandırma işle-
minin www.koski.gov.tr resmi web 
adresinden veya KOSKİ Mobil uy-
gulamasından da yapılabileceği dile 
getirildi.

Konuyla ilgili bilgilendirme vide-
osunu resmi web adresinde yayın-
layan KOSKİ, ayrıca borcu bulunan 
abonelerin cep telefonlarına bilgi-
lendirme SMS’leri de gönderecek.
n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta ‘Sıfır Atık’ 
seferberliği başlatıldı

Selçuk Üniversitesi İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı bünye-
sinde ‘Sıfır Atık Yönetimi Birimi’ 
kuruldu. Birim ile atıkların mini-
mum düzeye düşürülmesi ve geri 
dönüşümünün sağlanması hedef-
leniyor.

İdari ve Mali İşler Daire Baş-
kanı Ali Uysal yaptığı açıklamada, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeli-
ğinin 12 Temmuz 2019 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini söyledi. Uysal, 
yönetmelik uyarınca 250’den faz-
la öğrencisi bulunan eğitim kuru-
mu ve yurtlarda 31 Aralık 2020 
tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim 
Birimlerinin kurulması gerekti-
ğinin yasal zorunluluk olduğunu 
ifade etti. Bu kapsamda, Selçuk 
Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 
19 Kasım 2020 tarihinde yapılan 
toplantısında alınan karar gere-
ğince Sıfır Atık Yönetimi Birimi-
nin kurulduğunu belirten Uysal, 
“Sıfır Atık Yönetim Birimi sorum-
lusu olarak Şube Müdürümüz Os-
man Akdağ’ı görevlendirdik. 

Ayrıca Birimlerde Sıfır Atık 
Proje sorumlusu olarak belirlenen 
personellerimize yönelik Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu 
Belediyesi ve ATIKSAN Geri Dö-
nüşüm firmasının katılımlarıyla 
ilk eğitim programımızı Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirdik. Bina içlerinde 
atık toplama kumbaraları ve bina 
önlerinde atık geçici depolama 
alanları başta olmak üzere gerekli 
ekipmanların sağlanması gere-
kiyordu. Bu ekipmanların temini 
için Konya Valiliği Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi ve Selçuklu 
Belediyesiyle gerekli görüşmeler 
yapılarak bina içlerine konulacak. 

Atık toplama kumbaraları ise te-
min edilerek birimlerimize dağı-
tımı yapıldı. Atık geçici depolama 
alanlarının da yaklaşık bir ay içeri-
sinde kampüsümüzün farklı alan-
larına kurulmasını planlıyoruz. Bu 
anlamda ilk aşamayı tamamlamış 
bulunuyoruz.” diye konuştu.

Daire Başkanı Uysal, Üniversi-
te birimlerinin Entegre Çevre Bil-
gi Sistemi (EÇBS) üzerinden Sıfır 
Atık Projesine dahil edilerek tüm 
binaların sertifikalandırılmasını 
da hedeflediklerini aktardı.

Sıfır Atık Yönetimi Birimi için 
yıl sonuna kadar gerekli olan ha-
zırlıklarının devam edeceğini dile 
getiren Uysal, “Birim olarak üni-
versitemizdeki diğer birimlerde 
altyapı çalışmalarının tamamlan-
ması, birim sorumlularının be-
lirlenmesi, sıfır atık konusunda 
sertifikalı eğitim programlarının 
sürdürülmesi ve organizasyonun 
gerçekleştirilmesini sağlayacağız. 
Öğrencilerimizin, pandemi süre-
ciyle ilgili tedbirlerin hafifletilme-
siyle birlikte kampüs yaşamına 
dönmeleri göz önüne alındığında, 
sıfır atık konusunda bilinçlendiril-
mesine yönelik etkinlik ve prog-
ramlar da planlarımız arasında yer 
alıyor.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şehre değer katacak projeler üretmek için kamulaştırma çalışmalarını hayata geçiren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Nisan 2018’den Kasım 2020’ye kadar olan süreçte 205 milyon TL değerinde kamulaştırma yaptı

2,5 yılda kamulaştırmaya 
205 milyon TL harcandı

Konya’ya değer katacak yatı-
rımları bir bir hayata geçiren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, bu projeleri 
şehre kazandırırken bir yandan da 
rekor kamulaştırma çalışmalarını 
hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Nisan 2018 ile Kasım 2020 ta-
rihleri arasında kamulaştırmaya 205 
milyon TL harcadıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 
ilçede büyük hizmetleri hayata geçi-
rirken bir yandan da kamulaştırma 
çalışmalarını yoğun olarak sürdü-
rüyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve 
geldikleri ilk günden itibaren top-
lumun her kesimiyle istişarelerde 
bulunarak Konya’ya ve Konyalılara 
hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. 
Konya’yı geleceğe hazırlamak ama-
cıyla önemli yatırımları bir bir haya-

ta geçirdiklerinin altını çizen Başkan 
Altay, “Bu yatırımları kazandırırken 
bir taraftan da kamulaştırma çalış-
malarını yoğun olarak sürdürüyo-
ruz. Kamulaştırmaları hemşehrileri-

mizle karşılıklı anlaşarak yapıyoruz. 
2 buçuk senede şehrimiz genelinde 
kamulaştırmaya 205 milyon TL 
para harcadık. Hemşehrilerimizden 
aldığımız güç ve destekle şehrimizi 

daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. 
Bu konuda bize her zaman destek 
olan bütün hemşehrilerime canı 
gönülden teşekkür ediyorum. Oluş-
turduğumuz kaynakları şehrimizin 
sorunlarının çözümü için harcamaya 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullan-
dı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Nisan 2018 ile Kasım 2020 tarihleri 
arasında yaptığı kamulaştırmalar şu 
şekilde: Seydişehir Seyit Harun Veli 
Türbesi çevresi, Şems-i Tebrizi Sos-
yal ve Kültürel Tesis Alanı, Ferhu-
niye Rekreasyon, Hadim Yer Köprü 
Şelalesi, YHT Gar Sahası, Başaralı 
Caddesi, Topraklık Caddesi, Erencik 
Caddesi, Abdülhamit Han Caddesi, 
Celaleddin Karatay Caddesi, İsmail 
Ketenci Caddesi, tescilli binalar, il-
çelerde muhtelif kamulaştırma ve 
satın almalar.
n HABER MERKEZİ

KOSKİ, tüm borçları yapılandırıyor
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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:
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İşortağı kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti
Konya’da pancar hasadı işin-

de ortağı olduğu ve aralarında 
gönül ilişkisi bulunduğu iddia edi-
len kadını öldürdüğü gerekçesiyle 
yargılanan sanık, delil yetersizliği 
nedeniyle beraat etti. 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen duruşma-
ya, tutuklu sanık Hayrettin Şavk ile 
taraf avukatları katıldı. 

Şavk, olayla ilgisinin bulunma-
dığını ve Nazife Azak’ı öldürmedi-
ğini ileri sürdü. Sanık avukatı Emin 
Levent Yavuzer de müvekkilinin 
üzerine atılı suçu işlediğine dair 
dosyada hiçbir delilin bulunmadığı-
nı belirterek, beraatine karar veril-
mesini talep etti.

Duruşma savcısı, mütalaası-
nı tekrarlayarak, sanığın müebbet 
hapisle cezalandırılmasını istedi. 
Mahkeme heyeti, sanığın üzerine 

atılı suçu işlediğine dair yeterli de-
lil elde edilemediği ve suçu sabit 
olmadığından, beraatine karar ver-
di.  Suça konu olayla ilgili faillerin 
araştırılması ve tespiti için karar 
kesinleştiğinde Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulması kararlaştırıldı.  

Konya’nın Karatay ilçesinde, 5 
Temmuz 2015’te, pancar tarlasın-
da Hayrettin Şavk’a ait minibüste 
ortağı Nazife Azak ölü bulunmuş-
tu. İhbar üzerine olay yerine gelen 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
Şavk ifadesinde, Azak’ın kendisine 
ait tüfekle intihar ettiğini ileri sür-
müştü. Tutuklanan Hayrettin Şavk 
hakkında “kasten öldürme” suçun-
dan cezalandırılması istemiyle dava 
açılmıştı.
n AA

Evin banyosunda 
ölü halde bulundu

Samanlıkta çıkan yangında
saman balyaları kül oldu

Karaman’da bir kadın, evinin 
banyosunda ölü olarak bulundu. 
Olay, Yunus Emre Mahallesi 2269 
Sokak’ta bulunan toplu konutlar 
C1-5 Blok’ta meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Esengül Prıeha-
eusser (37), gece yarısı duş almak 
için banyoya girdi. Öğle saatlerin-
de uyanan ev arkadaşı İ.S, arkadaşı 
genç kadının odada olmadığını fark 
etti. Bunun üzerine banyoya bakan 
İ.S, arkadaşının banyoda yerde 
kıpırdamadan yattığını görünce 
hemen sağlık ekibinden yardım 
istedi. Adrese gelen sağlık ekibi, 

yaptığı kontrolde kadının yaklaşık 
5-6 saat kadar önce hayatını kay-
bettiğini tespit etti. Cumhuriyet 
Savcısının olay yerinde yaptığı in-
celemenin ardından Prıehaeus-
ser’in cesedi kesin ölüm sebebinin 
tespit edilebilmesi için otopsi ya-
pılmak üzere Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin 
yaptığı çalışmanın ardından genç 
kadının arkadaşı İ.S. polis tara-
fından ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor. n İHA

Kulu ilçesinde çıkan yangında 
saman balyaları yanarak kül oldu. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Bozan Mahallesi’nde M.Y.’ye ait 
samanlıkta gece saat 02.00 sırala-
rında elektrik kontağından yangın 
çıktı. Çıkan yangını söndürmeye 

çalışan mahallelinin ihbarı üzeri-
ne olay yerine itfaiye ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye hayvanların kışlık 
yiyecekleri olan 28 römorkluk sa-
man yangınını söndürerek soğut-
ma çalışması yaptı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Boşanma aşamasındaki eşi ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını yaraladığı gerekçesiyle 25 
yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılan sanık, yeniden yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı

Kurye kılığında eşini vuran 
sanık yeniden yargılanıyor

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
1. Ağır ceza Dairesince sanık Zafer 
Tatlısert hakkında verilen karar, 
“sanığın yüz yüze ifade verme iste-
minin mahkemece reddedilmesinin 
hukuka aykırı bulunması ve olay ye-
rinde keşif yapılarak sanık ile yarala-
dığı kişi arasındaki mesafenin tespit 
edilmemesi” gerekçesiyle bozuldu.

Sanık Tatlısert, hakkında verilen 
kararın bozulması nedeniyle yeni-
den yargılanmaya başlandı.  Konya 
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görü-
len duruşmaya, Sesli ve Görüntülü 
Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 
bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlı-
sert, müşteki Saliha Gizem T, yakın-
ları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen H.A, 
müşteki Saliha Gizem T’nin ailesiyle 
komşu olduklarını, bu nedenle sanı-
ğı da tanıdığını söyledi. Saliha Gizem 
T. ve ailesinin, sanık Tatlısert’le bir 
tartışmalarına şahit olduğunu iddia 
eden H.A, şunları söyledi: “Sofra 
bezi çırpmak için balkona çıktığım 
sırada bazı sesler duydum. Sanık 
Zafer, ‘Gizem’ diye sesleniyordu. 
Başımı çevirip binanın önüne bak-
tığımda, Zafer’i gördüm. Gizem’in 
babası, kardeşi ve Gizem de orada, 
Zafer’le karşı karşıyaydı. Aralarında 
yaklaşık 2 metre mesafe vardı. Za-
fer’in elinde uzun bir silah gördüm. 
Gizem tam ‘Yapma Zafer’ dediği 
sırada silah patladı. Ben de korkup 

içeri girdim.” 
Sanık avukatı, tanık beyanları 

için, “Aleyhe beyanları kabul etmi-
yoruz. Burada bir tiyatro vardır. Yıl-
lar sonra, daha önce var olmayan bir 
tanık ortaya çıkmıştır.” dedi. Bunun 
üzerine Tanık H.A, sanıktan korktu-
ğu için daha önce ifade vermediğini 
söyledi.

Tanık olarak dinlenen S.A. ise 
Gizem T’nin aile dostu olduğunu,  
sanıkla hiç tanışmadıklarını ancak 
kendisi tarafından bir gün telefonla 
arandığını söyledi. 

Sanıkla aralarında geçen konuş-
mayı anlatan S.A, şöyle dedi:  “Sanık 
Zafer, bana ‘Sen beni vuracakmış-
sın.’ dedi. Ben kişiyi tanımadığım 
için ‘Sen kimsin?’ dedim. ‘Benim 
adım Zafer’ dedi. Telefonda tartış-

tık, ‘Ailevi bir konu. Sen karışma.’ 
dedi. Sonra da aynı gün veya bir 
gün sonra benim fotoğrafımı sosyal 
medyada paylaştı. ‘Bu arkadaş beni 
vuracakmış, durumlara bakacağız.’ 
şeklinde bir paylaşım yaptı. Hiç kim-
se bana ‘Zafer’i vuracaksın.’ falan 
demedi. Zafer’in bana söylediklerini 
nereden duyduğunu bilemiyorum.”  

Tahliyesini isteyen sanık Zafer 
Tatlısert, “Ben SEGBİS sistemiyle 
savunma yapmayacağım. Savun-
ma hakkımın kısıtlandığına dair İs-
tinaf Mahkemesi kararı vardır. Ben 
savunmamı mahkemede yapmak 
istiyorum.” ifadelerini kullandı.  Sa-
nık avukatı da müvekkilinin tahliye 
edilmesini, mahkeme aksi kanaat-
teyse en ağır adli kontrol şartlarıyla 
tutuksuz yargılanmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk 
halinin devamına ve olayla ilgili ye-
niden keşif yapılmasına karar vere-
rek, duruşmayı erteledi.

Zafer Tatlısert, 14 Eylül’de bir 
süredir ayrı yaşadığı ve boşanma 
aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem 
T’nin çalıştığı merkez Selçuklu ilçe-
si Aşağıpınarbaşı Mahallesi’ndeki iş 
yerine kurye kılığıyla girmiş, tartış-
tığı Saliha Gizem T’yi göğsünden, 
araya giren iş yeri çalışanlarından 
Abdülkerim Ünal’ı da başından ta-
bancayla yaralayarak kaçmıştı. Hak-
kında dava açılan sanığa, “eşi kasten 
öldürme” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet cezası verilmiş, eylemin 
teşebbüs aşamasında kalması ve 
haksız tahrik indirimiyle ceza 13 yıl 
6 aya indirilmişti. 

Tatlısert’e yine eşi Gizem’i başka 
bir olayda yaralama suçundan 11 ay 
7 gün, eşinin iş arkadaşı Abdülkerim 
Ünal’ı ‘kasten yaralama’ suçundan 8 
yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, Gizem 
T’nin kardeşi Çağatay G’ye karşı 
“kasten yaralama” eyleminden 12 
ay, babası Sadık G’ye karşı “kasten 
yaralama” eyleminden 9 ay, 6136 
sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler” kanununa aykırı dav-
ranışı dolayısıyla 1 yıl 6 ay hapis ce-
zasına çarptırılmıştı. Sanığa toplam-
da, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası 
verilmişti.
n AA

Aksaray’da alkollü araç kulla-
nırken polis ekiplerine yakalanan 
ve araçta yapılan aramada av tüfeği 
ele geçirilen sürücü kendisini gö-
rüntülemek isteyen basın mensup-
larına, “Ben kötü bir insan değilim, 
kanun kaçağı da değilim” diyerek 
kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar 
Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Cad-

desinde devriye atan Aksaray İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 
ekipleri, cadde üzerinde durumun-
dan şüphelendikleri 68 ABL 671 
plakalı Volkswagen marka otomo-
bili durdurdu. 

Ehliyet ve ruhsat kontrolü ya-
pan ekipler şahsın alkollü olabile-
ceğini düşünerek olay yerine trafik 
ekibi çağırdı. Trafik ekipleri tarafın-

dan alkol kontrolünden geçirilen 
sürücü Y.E.U. (39), 102 promil al-
kollü çıkarken, otomobilde yapılan 
aramada tüfek ele geçirildi. 

Ardından ifadesi alınmak üzere 
polis merkezine götürülmek iste-
nirken kendisini görüntüleyen ba-
sın mensuplarına “Çekmeyin” diye 
seslenen alkollü sürücü, “Ben kötü 
bir insan değilim, kanun kaçağı da 

değilim” diye kendini savunmaya 
çalıştı. 

Araç içerisinde çıkan av tüfeği 
ve tüfeğe ait fişeklere polis ekip-
lerince el konulurken, alkollü araç 
kullanmaktan sürücünün ehliyeti-
ne el konuldu. Trafik cezası kesilen 
sürücünün otomobili çekici marifeti 
ile otoparka çekildi.
n İHA

Alkollü, silahlı ama kötü insan değil!



7 26 KASIM 2020HABER

Yunak’ta Şehit Öğretmen
Şevki Akgün unutulmadı

Yunak’te 24 Kasım Öğret-
menler Günü çeşitli etkinliklerle 
kutlanırken Yunak Sağlık Mes-
lek Lisesi’ne ismi verilen Şehit 
Öğretmen Şevki Akgün de unu-
tulmadı. İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mahmut İşcan’ında katıldığı 
24 Kasım Öğretmenler Günü 
Atatürk Anıtına çelenk konul-
masıyla başladı. 

Daha İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mahmut İşcan ve berabe-
rindeki idareci ve öğretmenler 
Şehit Şevki Akgün’ün mezarı 
başına giderek dua ettiler. 

Şehit Şevki Akgün’ün Bur-
sa’da bulunan annesi ile tele-
fonda görüşen İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mahmut İşcan, 

şehit annesine öğretmenler adı-
na başsağlığı diledi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN 
ŞEVKİ AKGÜN KİMDİR?

Şehit Öğretmen Şevki Ak-
gün 10.01.1965 tarihinde Kon-
ya’nın Yunak ilçesi Hacıfakılı 
Mahallesi’nde dünyaya geldi. 
İlkokul ve liseyi Yunak’ta bitiren 
Şevki Akgün daha sonra 19 Ma-
yıs Üniversitesi Amasya Eğitim 
Yüksek Okulu Sınıf Öğretmen-
liği mezun oldu. Şevki Akgün, 
ilk görev yeri olan Iğdır’ın Aralık 
ilçesi Kolikent Köyü’nde İlkoku-
lu öğretmenliği yaptığı süreçte 
29.04.1992 tarihinde şehit edil-
di.
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi Kurucusu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi M. Sami Topbaş Konyalılara seslenerek, Deva Partisi’nin 
Türkiye’nin yönetim sorunlarını, tüm tıkanmışlıklarını çözecek bir anlayış ve kadro ile hazır olduğunu söyledi

Sorunların ‘DEVA’sı var!
Cuma Günü gerçekleşecek 

olan Deva Partisi Konya İl Baş-
kanlığının 1. Kongresiyle ilgili 
basın açıklaması yapan Deva Par-
tisi Kurucusu ve Yüksek Disiplin 
Kurulu Üyesi M. Sami Topbaş, 
“Partimizin Cuma günü gerçek-
leştireceği Konya il kongremize 
Genel Başkanımız Ali Babacan 
katılacaktır. Ülke olarak tıpkı bun-
dan 20 yıl öncesinde olduğu gibi 
büyük bir değişim ve dönüşümün 
eşiğindeyiz. ‘Tarih tekerrür edi-
yor. 20 yıl önce mevcut iktidar 
partisinin kurulduğu günlerde de 
devlet tıkanmış, ekonomi yöne-
tilemez hale gelmiş, gelir adaleti 
darmadağın olmuştu. Ne acıdır ki 
bu gün de benzer bir süreci yaşı-
yoruz. İktidardaki koalisyon artık 
ülkeyi yönetme kabiliyetini kay-
betmiş, milletten aldığı emaneti 
taşıyamaz hale gelmiştir. Kad-
rolarında ise büyük bir dağılma, 
hedeften kopma, yorulma ve vur-
dumduymazlık hâkimdir” değer-
lendirmesinde bulundu.

M. Sami Topbaş, Türkiye’nin 
gerek içeride gerekse dışarıda 
yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni 
bir heyecan ve yeni bir ruha ihti-
yaç duyduğunun aşikar olduğunu 
belirterek, “Bütün bunlar DEVA 
Partisi kadrolarında mevcuttur. 
Milletimizin dertlerini, coğrafya-
mızın sıkıntılarını biliyoruz. Her 
alanda çözüm planlarımız hazır. 
Gözbebeğimiz, sevdamız Konya 
da sahipsiz değildir. Değerli Kon-
yalı kardeşlerim. Sizi mutlu yarın-
larla müjdelemek istiyorum. Tür-
kiye’nin yönetim sorunlarını, tüm 
tıkanmışlıklarını çözecek bir anla-
yış ve kadro ile hazırız. Bu yolda 
destek ve dualarınızı yanımızda 
hissetmek, görmek en büyük 
motivasyon kaynağımızdır. Sayın 
Genel Başkanımız Ali Babacan’ın 
katılımları ile Cuma günü il kong-
remizi gerçekleştireceğiz. Deva 
Partisi’nin tecrübe ile gençliğin 
dinamizmini buluşturan kadroları 
gerek ülkemizin gerekse hizmetin 
en güzeline layık, gözbebeğimiz 

Konya’mızın yönetimi için dimdik 
ayakta ve hazırdır. Mevcut iktidar 
partisinin kurulduğu günleri ha-
tırlayınız. Ekonomi yönetilemez 
hale gelmiş, işsizlik, adaletsizlik 
almış başını gidiyordu. Türkiye 
yönetilemez durumdaydı. Maa-
lesef şimdi de tarih tekerrür et-
mektedir. Türkiye tıkanmıştır. 
Döviz-kur sarkaçları ile millet fa-
kirleşirken kapalı kapılar ardında 
kimlerin zenginleştirildiği bilin-
memektedir. 

Pandeminin ağırlaştırdığı 
şartlar, sağlığımızla birlikte eko-
nomimizi de darmadağın etti. 
Maalesef, yönetme sorumluğu 
üzerinde olanlar vakitlice ve ge-
rekli tedbirleri almamışlar, ala-
mamışlardır. Zira büyük bir gönül 
dağınıklığı, odaklanma sorunu ve 
kadrolar arası çekişme yaşanmak-
tadır. Esnaf, çiftçi kan ağlamakta-
dır. Geniş halk kesimleri giderek 
umudunu yitirmekte, geleceğe 
güvenle bakamamaktadır. Pande-
mi döneminde Mart-Nisan-Mayıs 
aylarında vergi ve sigorta ödeme-
leri Ekim-Kasım-Aralık aylarına 
ertelenmiştir. İçinde bulundu-

ğumuz bu aylarda çift vergi ve 
sigorta ödemesi söz konusudur. 
Yapılandırmayı içinde barındıran 
torba yasanın bu soruna çözüm 
olması beklenmekte iken, küçük 
ve orta boy işletmelerimiz hayal 
kırıklığı yaşamış ve bu ödemeler 
kapsam dışı kalmıştır. Bu yapı-
landırma kimin işine yaramıştır? 
Pek çok dünya ülkesi vatandaşına 
hibe dağıtırken, hükümet İBAN 
paylaşıp vatandaştan yardım is-
temekte, işletmecisine faizle borç 
vermektedir. Halen mahalli ida-
relerde doymuşluk, yorgunluk, 
yılgınlık ve refleks eksiği had saf-
haya ulaşmıştır. Büyük belediye-
lerin kaybı dahi iktidar partisini 
kendine getirmemiştir. Bürokrasi 
hükümet değişiklikleri dönem-
lerinde olduğu gibi yönetilemez 
hale gelmiş, hiyerarşi alt üst ol-
muştur. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçişten sonra 
sınırlı sayıdaki ve kendi içinde 
kavgalı bir yapı tüm sistemi adeta 
fetih mantığı ile ele almış, şıma-
rık, hoyrat ve hırçınlıkla hareket 
etmiştir, etmektedir. Millet bu ik-
tidara her şeyini vermiştir. Ancak 

gelinen noktada iktidarın görevi 
ve görevin gereği sorumluluk-
ları yerine getirmesi mümkün 
gözükmemektedir. Girilen giz-
li-açık ittifakların yön ve istikrar 
sorunu doğurduğu aşikardır. Bu 
süreçte toplumu bir arada tutan 
değerlerimizin sürdürülebilirliği 
ihmal edilmişliğin ötesinde örse-
lenmiştir, aşındırılmıştır. Gençlik 
ve aile yapımızın bütünlüğü kır-
mızı alarm vermektedir. 20 yıl 
önce nasıl ki hükümet değişikliği 
Türkiye’yi rahatlatmışsa, şimdi 
bir bakan değişikliği dahi kısmi 
rahatlamaya neden olabiliyorsa, 
emin olunuz ki köklü bir deği-
şiklik Türkiye’ye rahatlatacaktır” 
dedi.

TÜM SORUNLARIN 
DEVASI VAR

Tüm sorunların bir devası-
nın var olduğuna dikkat çeken 
M. Sami Topbaş, “20 yıl önce de 
ülkenin tıkanmışlığına bir umut 
ve çözüm olarak kurulan bir si-
yasi harekete omuz vermiştim. 
Konya’mızın büyük çoğunluğu 
da bizlere destek vermişti. Bugün 
de ülkemize DEVA olacak parti-
mizin kurucularından olmaktan 
gururluyum. Konya’mızın yine 
bizi destekleyeceğine inancım 
tamdır. O halde şimdi diyoruz ki; 
Korkma Türkiye! Milletim endişe 
etme! Tüm sorunların DEVA’sı 
var. Tüm birikmiş ve muhtemel 
sorunları çözecek taptaze, dipdiri 
bir kadro Sayın Genel Başkanımız 
Ali Babacan’ın liderliğinde göre-
ve talip ve hazırdır. Konya bizim 
medeniyetimizin kalbidir, merke-
zidir. 

Konya’mız da layık olduğu 
yarınlara DEVA ile ulaşacaktır. 
İl Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını diliyor, İl Başkanımı-
zın ve ekibinin bu zorlu süreçte, 
şehrimize ve milletimize layık 
hizmetleri yerine getirmek için 
gece gündüz demeden çalışacağı-
na yürekten inanıyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

İzinsiz hobi bahçesi kullanımına yaptırım!
Hobi bahçeleri adıyla da bilinen 

7255 Gıda, Tarım ve Orman alanın-
da yapılan düzenlemeler hakkında 
açıklamada bulunan Konya Emlak-
çılar Oda Başkanı Sedat Altınay, ta-
rımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı 
arazi kullanımına izinsiz başlanılma-
sı, alınan izne uygun kullanılmama-
sı veya hazırlanan toprak koruma 
projelerine uyulmaması halinde 
bazı işlemler gerçekleştireceğini ve 
yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Altınay, “Arazi kullanımı için 
izinsiz işe başlanılması ya da alınan 
izne uygun kullanılmaması duru-
munda; valilik işlemleri tamamen 
durduracak.. Bu durumlarda uygu-
lanacak olan yaptırımlar ise; arazi 
sahibine veya araziyi bozan kişiye 
bin Türk Lirası az olmamakla be-
raber, kullanılan veya zarar verilen 
alanın her metrekaresi için on Türk 
Lirasından az olmamakla beraber 
para cezası verilecektir. İki ay içeri-
sinde eksikliklerini tamamlayanlar 
ise her metre kare için 30 TL ile 
cezalandırılacaktır. Hobi bahçelerini 
kanuna uygun olmadan bölenlere, 
mahkeme ve icra yoluyla veya koo-
peratif olarak bölme işlemlerini ger-
çekleştirilenlere 50 bin TL ile 250 
bin TL para cezası, artı hapis cezası 
ile cezalandırılacaktır. Ancak büyük 
ova koruma projelerine dahil olan 
arsalarda bu cezai işlem iki katı ar-
tacaktır” dedi. 

İdari para cezası tebliğinden 
itibaren bir ay içerisinde gerekli 
yerlere müracaat edilerek başvurul-
ması gerektiğini dile getiren Başkan 
Altınay, “Kanunun 13 üncü veya 
14 üncü maddelerindeki izinlerin 
alınması şartıyla işin tamamlanma-
sına veya bitmiş ise kullanımına izin 
verilebilir. Başvuru yapmayanlara 
ve izin talepleri uygun görülmeyen-
lere yönelik izinsiz bütün yapıların 
yıkılmasına ve araziyi tarımsal üre-
time uygun hale getirmesi için iki ay 
müddet verilecek. Başvurulmayan 
veya izinsiz şekilde kullanıma de-
vam edilen araziler için belirlenen 
idari para cezasının üç katı olacağı 
kararı alındı” ifadelerini kullandı.

İzinsiz yapılan bütün yapıların 
ve yapı masraflarının Bakanlıkça 
karşılanması kaydıyla, bir ay içeri-
sinde belediyeler ve il özel idarele-
ri tarafından yıkılacağını, tarımsal 
üretime uygun hale getirileceğini 
söyleyen Altınay, “Arazinin tarım-
sal üretime uygun hale getirilmesi 
için yıkım ve temizleme masrafları 
sorumlulardan Bakanlıkça genel 
hükümlere göre tahsil edilecek-
tir. Hobi Bahçeleri düzenlemeleri 
kanunu hakkında daha geniş bilgi 
edinmek isteyen vatandaşlarımız 
ve meslektaşlarımız veya 4 Kasım 
2020 tarihli yayınlanan Resmi gaze-
tede bulabilirler” dedi.
n HABER MERKEZİ
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

İLAN

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

SERVİS ŞOFÖRÜ 

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPERATÖRÜ

VASIFLI VASIFSIZ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

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

3 Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi 
3 Malzeme bilgisi olan 
3 En az 2 yıl deneyimli

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;
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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.
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Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

‘Kadına yönelik her türlü 
şiddetin önüne geçilmelidir’

25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele 
ve Dayanışma Günü Nedeniyle 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Şerife Tunç basın açıklaması ya-
parak, kadınlara yönelik şiddetin 
politik olduğunu, bu şiddetin bir 
an önce önüne geçilmesi gerekti-
ğini söyledi.

Gedavet Parkında yapılan ba-
sın açıklamasına CHP Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç, 
yönetim kurulu üyeleri, İl Başka-
nı Barış Bektaş, il yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe kadın kolları başkanla-
rı, ilçe başkanları ve partili kadınlar 
katıldı.

Kadına şiddetin politik olduğu-
nu dile getiren CHP Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Şerife Tunç, “Bu yıl 
25 Kasım’ı pandemi koşullarının 
gölgesinde karşılıyoruz. Ancak 
hepimiz biliyoruz ki; ülkemizde 
kadına yönelik şiddet, ayrımcılık 
ve hak ihlalleri artarak devam edi-

yor. Kadınlar şiddete, istismara, 
yoksulluğa, güvencesizliğe sıkış-
tırılmış hayatlar yaşıyor. Pandemi 
döneminde bu sorunların daha da 
büyümesi yetmezmiş gibi; kaza-
nılmış haklarımıza dahi göz diken, 
kadınları “fıtrat ve kader” arasına 
sıkıştıran bir iktidarla mücadele 
ediyoruz. 

Kadınların kıyafetinden kaç ço-
cuk doğuracağına, nafaka hakkın-
dan İstanbul Sözleşmesi’ne kadar 
uzanan ellere, gereken cevabı her 
gün büyüttüğümüz örgütlü müca-
delemiz ile veriyoruz, vermeye de 
devam edeceğiz. Kadına yönelik 
şiddet politiktir diye haykırmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

25 KASIM KADINLAR İÇİN,
 MÜCADELENİN VE KAZANIMLARIN 

HABERCİSİ OLSUN
Şerife Tunç 25 Kasım’ın kadın-

lar için dayanışmanın, mücadele-
nin ve kazanımların habercisi ol-
sun diyerek, “Bizler Halide Edipler 
’den, Bahriye Üçoklar’dan, Türkan 

Saylanlar’dan aldığımız ilhamla, 
kadınların demokrasi, eşitlik ve 
insan hakkı mücadelesini ulusla-
rarası dayanışma içinde sürdüre-
ceğiz. Sokakları, meydanları, kam-
püsleri, fabrikaları, tarlaları terk 
etmeyeceğiz. 

Hayatı kurduğumuz her alan-
da sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset 
yapmaktan da emeğimizin hakkını 
savunmaktan da vazgeçmeyece-
ğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir 
gelecek; biz kadınların ellerinde 
yükselecek. 

Yaşamın her köşesini sevgiy-
le, barışla, kardeşlikle, güvenli bir 
gelecekle donatacağız. El ele verip, 
önce eril zihniyeti sonra dünyayı 
değiştireceğiz. Cesaret biziz. Azim 
biziz. Emek biziz. Biz kadınlarız. 
Biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 
Kasım hepimize; kardeşliğin, da-
yanışmanın, eşitliğin, mücadele-
nin ve kazanımların habercisi ol-
sun” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Gelecek’ten kadına şiddete 
karşı anlamlı kampanya

Mehmet Tutal: Kadınlar, 
toplumun temel taşlarıdır

Gelecek Partisi, 25 Kasım Kadı-
na Yönelik Şiddete Karşı Uluslarara-
sı Mücadele Günü’nde ‘Kadınlar ne 
ister?’ sorusunun cevabının aran-
dığı ‘Kadınlar Önce Yaşamak’ ister 
çalışmasıyla Türkiye’de toplumun 
her kesiminden kadınların maruz 
kaldığı psikolojik ve fiziki şiddete 
dikkati çekti. Partinin sosyal medya 
hesaplarından yayınlanan videoda 
yer alan 17 farklı kadın, saygı gör-
mekten, ayrımcılığa maruz kalma-
maya, çocuklarının geleceği için en-
dişelenmemekten, eğitim hakkına 
bütün isteklerini sıralarken ‘Ama 
önce yaşamak istiyorum’ ifadesiyle 
2020’de artan kadın cinayetlerine 
dikkati çekti.

Gelecek Partisi Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Çiğdem Türker yap-
tığı açıklamada “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Gününde insanlık onu-
runu yaralayan bir mesele için de-
ğil, kadın haklarında yaşanan güzel 
gelişmeleri, nasıl daha iyi hale ge-
tirebileceğimizi konuşmayı isterdi” 
diyerek kadına karşı şiddetin boyut-
larını yansıtan olaylarla karşı karşı-
ya olunduğunun altını çizdi.
BU YIL 391 KADIN ŞİDDET KURBANI

Pandemi sürecinde virüsün dı-
şında kadınların ayrıca kendilerini 
korumak, hayatlarını kurtarmak 
için tek başlarına mücadele etme-
ye devam ettiğini belirten Türker, 
2020 yılı sona ermeden cinayete 
kurban verdiğimiz kadın sayısının 
391’e ulaştığını belirterek, “Her 3 
günde 2 kadın gördüğü şiddet yü-
zünden hayatını kaybediyor. Ge-

çen hafta bir günde 4, ertesi gün 
5 kadının öldürüldüğü haberlerini 
okuduk. Dünya Sağlık Örgütü ve-
rilerine göre, tüm dünyada bireysel 
şiddete en fazla maruz kalan kesimi 
ülkemizde de olduğu gibi kadınlar 
oluşturuyor” dedi.

Gelecek Partisi olarak, bu ko-
nuda toplumu bilinçlendirmek, 
yasal düzenlemeleri hızla harekete 
geçirmedikçe kadınların özgürlük-
leri, yaşam hakkı elinden alınma-
ya devam edeceğine inandıkları-
nı belirten Türker sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bu inançla Gelecek 
Partisi olarak, bütün Türkiye’de ve 
ilimizde kadına şiddet konusunda 
her türlü öncü çalışmayı hayata ge-
çirmeye, hükümetten muhalefete 
herkesle el birliğiyle bu konuyu çöz-
mek için atılacak bütün adımlarda 
yer almaya hazırız. Söz konusu şid-
dete uğrayan kadınlarımızsa, bizim 
için gerisinin hiçbir önemi yoktur.  

Bu düşünceden hareketle, Ge-
lecek Partisi Kadın Politikalarından 
Sorumlu Genel Başkanlığımız 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kar-
şı Uluslararası Mücadele Günü’nde 
sorunu yaşayanların, kadınlarımızın 
ne istediğine dikkati çeken bir kam-
panya hazırladı. Kampanyada ka-
dınların temel insani taleplerine yer 
verilirken her şeyden önce yaşamak 
istedikleri ön plana çıkarılarak, ka-
dınların yasalarla sözde değil özde 
korunmak istekleri vurgulandı.”

Basın yayın organlarının da 
kadına şiddetle ilgili yaptığı tüm 
haberlerin toplumun bilinçlenmesi 
noktasında büyük bir katkısı oldu-
ğuna da değinen Gelecek Partisi 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Çiğ-
dem Türker, şiddet mağduru ka-
dınların verdiği mücadeledeki de-
ğerli katkısı için basın mensuplarına 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ‘25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü nedeniyle mesaj 
yayınladı. Başkan Tutal, Kadına 
yönelik şiddete karşı hep birlikte 
mücadele ederek, bu sorunun üs-
tesinden gelineceğini kaydetti.

Kadınların varlığını ve itibarı 
korumanın insanlık görevi oldu-
ğunu kaydeden Tutal; “Tarihten 
bu yana günümüze gelen ve son 
yıllarda artarak devam eden bu 
sorun, günümüzde insanlığın ka-
nayan bir yarası olmaya devam 
etmektedir. Kadına yönelik şiddet, 
her gün dünyanın her tarafında 
yaşanılan bir sorun haline gelmek-
tedir.  Millet olarak inandığımız 
değerlerimizde ve İslam dinimiz-
de kadın her zaman muhterem ve 
onurlu bir yere sahiptir. Kadınlar 
toplumların temel taşlarıdır. Bir 
aileyi, bir şehri ve bir ülkeyi ayak-
ta tutan kadınlarımızdır.  Kadına 
yönelik şiddetin bizim dünyamız-
da hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. 
Kadına şiddet konusunda hepimiz 
duyarlı olmalıyız. Peygamber efen-
dimiz, yaşadığı dönemde kadın-
ların haklarını gözetmiş, ‘Sizin en 
hayırlınız, kadınlara iyi davrana-
nınızdır” buyurmuştur. Bir başka 
hadiste ise “ Kadınlarınız Allah’ın 
size birer emanetidir. Onlara yap-
tığınız muamele hususunda nasıl 
hesap vereceksiniz’ buyurmuştur.  
Bizler de Peygamber Efendimiz 
(s.a.v)’in güzel ahlakını rehber 
edinmeliyiz, kadın ve erkeğin et ile 
tırnak gibi birbirinden ayrılmaz bir 
bütün olduğunu benimsemeliyiz. 
Kadın ve erkek bir elmanın iki ya-
rısı gibidir. Kadını ve Erkeği karşı 
karşıya getirmeye çalışanlar, aile, 
uyum, ahenk gibi kavramlarında 
içini boşaltanlardır. Erkeğin karşıtı 

kadın, kadının karşıtı erkek değil-
dir. Bunlar birbirlerinin zevceleri 
ve tamamlayanlarıdır. 

Kadın demek, fedakarlık, vefa, 
samimiyet, yeri geldiğinde, çile 
demektir. Bizleri bugünlere geti-
ren annelerimiz, mutluluğumuzun 
teminatıdır.  Eşlerimizi, kız kar-
deşlerimizi, evlatlarımızı fiziksel, 
psikolojik, sözlü baskılara maruz 
bırakanlar, insanlık suçu işlemek-
tedirler. Dili, dini, rengi, ırkı ne 
olursa olsun kadına şiddet bir in-
sanlık suçudur. Kadına şiddetin 
olduğu bir yerde medeniyetten söz 
edilemez, kadına şiddet insanlığa 
hakarettir. Türk kadını dün cep-
helerde vatan savunmasında en 
ön safta yer alıp cansiperane mü-
cadele ettiği gibi, iş hayatındaki 
başarılarıyla yarınımızı da şekillen-
dirmektedir. Türk kadını her daim 

gururumuz olacaktır. 
Kadına yönelik şiddetle müca-

delede, alınacak diğer tedbirler-
le birlikte, çözüm için; toplumun 
bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve 
merhamet duygularının güçlen-
mesi ve hakim hale gelmesine ih-
tiyaç vardır. Diğer taraftan, anlayış 
ve idrak kültürünün geliştirilmesi 
de çözüme yönelik olarak anahtar 
bir rol oynayacaktır. Bu doğrultuda 
gerçekleştireceğimiz toplumsal bir 
seferberlik süreci, kadınlarımızın 
ve bütün toplumun geleceği açı-
sından büyük önem taşımaktadır. 
Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Ka-
sım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Gününün 
kadınlara karşı şiddetin son bul-
masına vesile olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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2 bin yıllık tarihi olan Kilistra’da sonbahar güzelliği yaşanıyor
Meram ilçesinde, oluşumuyla 

Peri Bacaları’nı andıran Kilistra An-
tik Kenti, vadisindeki sonbaharın 
renk cümbüşüyle görenleri hayran 
bırakıyor. Şehir merkezine yaklaşık 
50 kilometre uzaklıktaki Kilistra 
Antik Kenti, 2 bin yıllık geçmişi, 
kayalara yapılmış oyma kilise ve 
şapelleri, sarnıç ve su kanallarıyla 
Orta Çağ’ın izlerini taşıyor.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi 
sınırı içinde, Peri Bacaları’ndaki gibi 
lav yığılmalarıyla meydana gelen 
volkanik arazi üzerine kurulu Ki-
listra Antik Kenti, tarihi ve coğrafi 
güzelliğinin yanı sıra sonbaharda 

da ziyaretçilerine görsel şölen su-
nuyor.

Sonbaharın son anlarının ya-
şandığı bugünlerde yeşil, sarı ve 
kahverenginin tonlarının ağırlık 
kazandığı Antik Kent’teki yapılar, 
etrafındaki ağaçlarla eşsiz güzellik-
lere kucak açıyor. 

Köprüleri, sarnıçları ve ibadet-
haneleriye görenleri büyüleyen 
Kilistra, tarihi mirası ve coğrafi gü-
zelliklerinin yanı sıra sonbaharda 
bitki örtüsünün renk değiştirme-
siyle ziyaretçilerine mevsimin tüm 
güzelliklerini yaşatıyor.
n AA

NEÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği dikey olarak kalkış yapan iki adet İnsansız Hava Aracı (İHA), 
ODTÜ’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dikey Kalkan İnsansız Hava Aracı (DİK İHA) yarışmasında iki derece elde etti

NEÜ öğrencilerinin dikey 
kalkış yapan İHA başarısı

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği 
dikey olarak kalkış yapan iki adet İn-
sansız Hava Aracı (İHA), Orta Doğu 
Teknik Üniversitesince (ODTÜ) bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen Dikey 
Kalkan İnsansız Hava Aracı (DİK 
İHA) yarışmasında iki derece elde 
etti. Yarışmada, Göktürk takımı bi-
rinci, Abra takımı ise üçüncü oldu.

Ülke genelindeki üniversite öğ-
rencilerinin katılımıyla Şehit Üsteğ-
men Gürcan Ulucan Havaalanında 
gerçekleştirilen yarışmada NEÜ 
öğrencilerinden oluşan Göktürk ta-
kımı, otonom olarak en uzun süre 
havada kalan, hedefi görüntü işle-
me ile otonom olarak tespit eden 
ve hedefe faydalı yükü bırakan DİK 
İHA’yı tasarlayan, yapan ve uçuran 
takım olarak birinci oldu. Abra ta-
kımı da sergilediği performans ile 
üçüncülüğü elde etti. Dik olarak kal-
kabilen İHA ağır nesneleri kaldırabi-
liyor, uzun süre havada kalabiliyor 
ve havadayken yatay uçuş moduna 
geçebiliyor.

‘DAHA İYİ NOKTALARA 
TAŞIYACAĞIMIZA İNANCIMIZ VAR’

ODTÜ tarafından düzenlenen 

yarışmada 1.’lik ve 3.’lük ödülü al-
dıklarını anlatan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “NEÜ genç bir üniversite ol-
masına rağmen adını Türkiye ve 
dünya sathına yazdırmaya devam 
ediyor. Türkiye’nin son zamanlarda 
milli savunma sanayisinde yapmış 
olduğu hamlelere ufak bir katkımız 
olursa bizim açımızdan en büyük 
gurur ve iftihar vesilesi bu olacak. 
Bu daha başlangıç. İnşallah NEÜ 
olarak bu ve benzeri yarışmalarda 
artık ilk 3’ü biz hedefliyoruz. Uçak 
Mühendisliği ve Mühendislik fakül-
telerimizin diğer bölümleriyle birlik-
te daha iyi noktalara taşıyacağımıza 
inancımız var” dedi.

‘SANAYİ İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA 
BİRTAKIM TEŞEBBÜSLERİMİZ VAR’

Yıllardır düşünülen noktanın 
üniversitedeki bilgi birikiminin sa-
nayiye aktarılması meselesi olduğu-
nu anlatan Prof. Dr. Zorlu, “İnşallah 
biz burada bu bilgi birikiminin ürü-
ne dönüşmesi konusunda birtakım 
gayretler ortaya koyacağız. Şu anda 
sanayi işbirliği konusunda birtakım 
teşebbüslerimiz var. 

Öğrencilerimize her alanda 
maddi manevi bütün ihtiyaçları-

nı karşılama noktasında her türlü 
desteği verdik, vermeye de devam 
edeceğiz. İnşallah bu başarılar artar 
ve öğrencilerimizi değişik şekillerde 
mükafatlandırırız” ifadelerini kul-
landı.

‘4 KAT DAHA FAZLA 
HAVADA KALABİLİYOR’

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Mekatronik Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Barış Gökçe ise, üniver-
site öğrencilerinden oluşan ‘Gök-
türk’ Dik İHA takımının danışmanı 
olduğunu belirterek, “Boeing firma-
sının sponsorluğunda ODTÜ orga-
nizatörlüğünde gerçekleştirilen Dik 
İHA Yarışmasında üniversitemiz bir 
1.’lik bir tane de 3.’lük alarak üni-
versitemizi ön plana çıkarmıştır. 

Dik İHA normal dronelardan 
farklı olarak dikey olarak kalkan ve 
havada yatay moduna geçerek sabit 
kanat gibi uçuş gerçekleştiren ve 
normal dronelara göre 4 kat daha 
fazla havada kalabilen İHA’lardır. 
Özellikle yeni trendler İHA’lar üze-
rine olduğu için de böyle bir orga-
nizasyon düzenlenmiş ve öğren-
cilerimiz emeklerinin karşılıklarını 
aldılar” şeklinde konuştu.

Çalışmaların yeni mühendislerin 

yetiştirilmesi konusunda faydalı ola-
cağını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Gök-
çe, sektöre uyumlu olarak tecrübeli 
mühendis yetiştirmek istediklerini 
ve TÜBİTAK’ın destekleriyle amaç-
larının öğrencilere havacılığı aşılaya-
rak tutku haline getirmeye çalışmak 
olduğunu söyledi. ‘Göktürk’ ekibinin 
otonom sistemler sorumlusu öğren-
ci Kadir Arslanpınar da, tasarladıkla-
rı İHA’nın 3 pervaneli olarak aktar-
dığını kaydetti. Dronenun dik olarak 
kalkmasından dolayı pist ihtiyacı 
duymadığını aktaran Arslanpınar, 
“Sabit kanat olarak uçtuğu için de 
daha uzun mesafeleri kat edebilme-
yi sağlıyor. Çok miktarda yük kaldı-
rabiliyor ve uçuş süresi noktasında 
ciddi avantajları var.

 Dikey kalkış, yatay uçuş ve git-
tiği ya da başladığı noktada dikey 
uçuş şeklinde uçuş gerçekleştiriyor. 
Aslında bu sene birinci olduğumuz 
sistem, geçen senelerde birinci ol-
duğumuz uçakların üstüne koyarak 
yaptığımız bir sistem. 

O yıllarda uçağı beş motorla 
çalıştırabiliyorduk, şu anda motor 
sayımızı 3’e düşürdük ancak önceki 
motorları hareketli hale getirdik” ifa-
delerini kullandı. n İHA

Festival Turizmi’nde 
Beyşehir kaleme alındı

Beyşehir Uluslararası Göl Fes-
tivali, akademik yazarlardan Yaşar 
Onur Tatlıcıoğlu’nun kalemi ile de-
ğerlendirmeye alındı. Farklı yazar-
ların bir araya gelerek oluşturdu-
ğu editörlüğünü Dr. Hasan Selim 
Kıroğlu’nun yaptığı “Sosyal, Beşeri 
ve İdari Bilimler Alanında Akade-
mik Çalışmalar” isimli çalışmada 
Beyşehir Uluslararası Göl Festivali 
kaleme alındı. Hazırlanan çalışma-
da Destinasyon Pazarlamasında 
Festival Turizminin Rolü konulu 
akademik çalışmasında Beyşehir 
Göl Festivalinin değerlendirilmesi 
yapıldı. Yapılan değerlendirmeler 
sonucu Beyşehir’in sahip oldu-
ğu tarihi, kültürel mirası ve doğal 
güzelliklerinin bu destinasyon ça-
lışmasında göl festivali ile birlikte 
ne kadar kitleye ulaştırılacağının 
yolları çizildi.

Çalışmada Beyşehir Göl Festi-
vali konusuna verilerek festivalin 
odağında Beyşehir turizminin ve 
yörenin tanıtılmasına katkı sağlan-
dı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, “Sosyal, Beşeri ve İdari 

Bilimler Alanında Akademik Ça-
lışmalar” isimli eserde Beyşehir 
Uluslararası Göl Festivaline yer 
veren Yaşar Onur Tatlıcıoğlu’na 
teşekkür etti.

Başkan Bayındır, “Öncelikle 
Beyşehir ve Beyşehir’in destinas-
yon unsurlarından olan Uluslara-
rası Göl Festivalimizin önemi güzel 
bir şekilde bu eserde kaleme alın-
mıştır. Bu sayede turizmde festiva-
lin ne kadar önemli olduğunu bu 
akademik yazıda görebiliriz. Şehri-
mizin sahip olduğu tarihi, kültürel 
mirası ve doğal güzelliklerinin bu 
destinasyon çalışmaları sayesinde 
festival ile ne kadar kitleye ulaş-
tırılacağını görmüş olduk. Farklı 
yazarların oluşturduğu “Sosyal, 
Beşeri ve İdari Bilimler Alanında 
Akademik Çalışmalar” isimli kitap-
ta “Destinasyon Pazarlamasında 
Turizmin Rolü” konusunda Beyşe-
hir Uluslararası Göl Festivaline yer 
veren Yaşar Onur Tatlıcıoğlu’na 
şahsım ve şehrim adına teşekkür 
ederek çalışma ve akademik haya-
tında başarılar dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, öğretmenlerin yaşadığı 
sorunları meclis gündemine taşıdı. 
Öğretmenlere verilen 3600 ek gös-
terge sözünün tutulması çağrısında 
bulunan Yokuş, “Öğretmenlerimi-
zin mali sorunlarının çözülmesi, 
buna bağlı olarak 3600 ek gösterge-
lerinin verilmesi, makam tazminatı 
ödenmesi ve eğitim öğretim tazmi-
natlarının artırılması gerekmektedir. 
Öğretmenlik mesleğinin itibarını 
iade etmek, Uluslararası standart-
lara uygun bir kariyer mesleği hali-
ne getirmek amacıyla Öğretmenlik 
Meslek Kanunun Resmi veya Özel 
Eğitim Kurumu ayrımı yapmaksızın 
bütün öğretmenleri kapsayacak şe-
kilde hayata geçirilmesi şarttır” dedi.

‘ÖĞRETMEN AÇIĞI KAPATILMADI’
Eğitimde yıllardır öğretmen açı-

ğının kapatılamadığını ifade eden 
Yokuş, “Eğitimde sözleşmeli ve üc-
retli öğretmen istihdamına son ve-
rilmeli, mevcut çalışanlar da kadro-
ya geçirilmelidir. Yıllardır eğitimdeki 
öğretmen açığı kapatılamamıştır. 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
2019 Mayıs ayındaki açıklamasında 
92 bin öğretmen açığı olduğu beyan 
edilmiştir. Öğretmen ihtiyacı 2021 
yılı için 100 binlerin üzerine çıka-
caktır. 2021 yılında öğretmen açığı 
kapatılmalıdır” şeklinde konuştu.

‘ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 14’Ü 
EK İŞ YAPIYOR’

Türk-Eğitim Sendikası tarafın-
dan yapılan araştırmaya ilişkin de 

bilgiler veren Yokuş, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: “Türk-Eğitim Sen-
dikasının Kasım-2020’de 15 bin 
811 kişiyle yaptığı araştırmada Öğ-
retmenlerin yüzde 71,7’si aldıkları 
maaşın yaptıkları işi karşılamadığını 

söylüyor. Bu nedenle Öğretmenler 
toplumda saygınlarının azaldığını 
düşünüyor. Yine Öğretmenlerimi-
zin yüzde 52’si daha iyi iş bulursa 
mesleği bırakacağını ifade ediyor. 
Öğretmenlerin yüzde 14’ü ek iş yap-
maktadır. Yine Pandemi döneminde 
kredi çeken Öğretmen oranımız 
yüzde 42 olarak tespit edilmiştir. 
Öğretmenlerin yüzde 51.1’i ay so-
nunda ceplerinde para kalmadığını 
söylerken, yüzde 20.5’i 100-300 
TL, yüzde 10’u 300-500 TL, yüzde 
8,7’si 900 TL ve üzeri arasında kal-
dığını ifade etmiştir. Öğretmenlerin 
yüzde 2’si maaşlarına haciz konul-
duğunu söylemiştir. Emekliliği gelen 
Öğretmenlerin yüzde 61.7’si emek-
li olmayı istememektedir. Emekli 

olmak isteyenlerin çoğunluğu ise 
emekli maaşı ile geçinemeyecekle-
rini düşündüğü için emekli olmak 
istememektedir.”

‘ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ 
LİYAKATE GÖRE YAPILMALI’
“OECD ülkelerine göre Öğret-

menlerimizin en düşük gelire sahip 
oldukları acı bir gerçektir” diyen 
Yokuş konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Size çok acı bir bilgi daha ve-
receğim. Bizim çocuklarımıza bilgiyi 
öğreten Öğretmenlerimizin çoğu 
kendi çocuklarının gıda ihtiyaçlarını, 
eğitim ihtiyaçlarını ve kılık kıyafet 
ihtiyaçlarını yeterince gideremiyor. 
Allah aşkına kendi çocuklarını layı-
kıyla yetiştiremeyen öğretmenlerin, 
vatandaşın çocuğuna kaliteli eğitim 

vermesini nasıl beklersiniz? Adalet-
te, ahlakta, bilimde öne çıkacak bir 
neslin yetişmesi için önce Eğitim sis-
temimizin iyi olması ve Öğretmen-
lerimizin hak ettikleri şekilde değer 
bulmaları en önemli husustur. De-
mokrasimizin geleceği, toplumsal 
sorunlarımızın çözümü, hoşgörü 
ortamının tesisi, bilimde ve bilgide 
dünyayla rekabet edebilecek bir Eği-
tim sistemi, Öğretmenlik mesleği-
nin sadakate göre değil liyakate göre 
yapılmasıyla mümkün olacaktır. Öğ-
retmen atamalarında ve çalışanlar 
arasında siyasallaşma liyakat ilkesini 
yok etmiştir. Okul yönetimlerinin 
yandaşlardan seçilmesi öğretmenle-
ri umutsuzluğa iten sebepler arasın-
dadır.” n HABER MERKEZİ

Sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamına son verilmeli
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Bakan Lütfi Elvan
teyzesini kaybetti
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 

Elvan’ın teyzesi Sabire Elvan 85 
yaşında hayatını kaybetti. Kara-
man’ın Ermenek ilçesinde yaşa-
yan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan’ın teyzesi Sabire Elvan, 15 
gün önce geçirdiği rahatsızlık so-
nucu hastaneye kaldırıldı. Elvan, 
burada yapılan müdahalelerin ar-
dından tedavisine devam edilmek 
üzere Ankara’ya nakledildi. Sabire 
Elvan’ın tedavi gördüğü hastane-
de hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Geçirdiği rahatsızlık nede-
niyle Ankara’da tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitiren Sabi-
re Elvan’ın cenazesi, memleke-
ti Karaman’ın Ermenek ilçesine 
getirildi. Elvan’ın cenazesi, Sipas 
Camisi’nde kılınan cenaze nama-

zının ardından ilçe mezarlığına 
defnedildi. Cenazeye, Ermenek 
Belediye Başkanı Atila Zorlu, AK 
Parti Karaman İl Başkanı Abidin 
Çağlayan, Elvan ailesinin yakınları 
ile vatandaşlar katıldı. n AA

 Fatma Gönül 
dualarla defnedildi

Pek Perçin Cıvata Firma Sa-
hipleri Ahmet, Osman ve Ali Gö-
nül’ün anneleri Fatma Gönül 80 
yaşında vefat etti. 

Merhume Fatma Gönül’ün 
cenazesi Çarşamba günü Mu-
salla Mezarlığında kılınan cena-
ze namazının ardından dualarla 
Musalla Mezarlığına defnedildi. 

Gönül ailesini acı günlerinde 

sevenleri ve yakınları yalnız bı-
rakmadı. Gönül ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhume Fatma Gönül 5 ço-
cuk annesiydi. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhume Fatma Gönül’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınları-
na ve sevenlerine başsağlığı dile-
riz. n FAHRİ ALTINOK

Eratik ailesinin 
acı günü

Erapark Gayrimenkul Murat 
Eratik babası Muhabbet Eratik 62 
yaşında bir süredir tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti. 

Merhum Muhabbet Eratik’in 
cenazesi Çarşamba günü Hocaci-
han Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından Hocacihan 
Mezarlığına defnedildi.  

Eratik ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Eratik ailesi cenaze namazı-
nın taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Muhammet Eratik’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

1980 yılında başladığım memuri-
yet görevim, 25 yıl sonra 2005 yılında 
hitam bulmuştu. Görev sürem boyun-
ca elbette bir taraftan görevimle alakalı 
olan hizmetlerimi icra eder iken, diğer 
taraftan da emeklilik sürecimde neler 
yapacağımla, vaktimi nasıl değerlen-
direceğimle alakalı planlar da yapıyor-
dum zihnimde. 

Bu plan ve hayallerimin ilk sırasını, 
“emekli olunca yerleşeceğim şehrin 
kültür hizmetleri ile alakalı faaliyetlere 
katkı sunabileceğim, onlardan istifade 
etmek için o faaliyetlerin icracısı ola-
masam bile hiç değilse izleyicisi, takip 
edeni olarak kendi bilgi dağarcığımı 
zenginleştirebileceğim hususlarında 
düşünceler içine giriyordum. 

Ortaokul ve lise yıllarımda şiire 
karşı özel bir merakım vardı. Emekli 
olunca o merakım yeniden nüksetti ve 
olabildiğince şiirle ilgili araştırma yapa-
rak, özellikle halk şiiri konusunda bilgi 
toplamaya çalıştım. Hece Şiiri konu-
sunda tabiri caiz ise eğer, oldukça fazla 
doküman karıştırdım. 

Çocukluk yıllarımdan beri şiirlerine 
hayranlık duyduğum; Faruk Nafiz Çam-

lıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet 
Akif Ersoy, Orhan Şaik Gökyay, Yahya 
Kemal Beyatlı, daha sonraki yıllarda Ab-
durrahim Karakoç, Bekir Sami Erdoğan 
gibi Üstatların benim şiir sevgimde çok 
önemli yerleri vardır.

“Yanız senin gezdiğin bahçede aç-
maz çiçek,

Bizim diyarımızda binbir baharı 
saklar!

Kolumuzdan tutarak sen istersen 
bizi çek!

İncinir düz caddede dağda gezen 
ayaklar.

Başka sanat bilmeyiz karşımızda 
dururken

Söylenmemiş bir masal gibi Ana-
dolu’muz.

Arkadaş, biz bu yolda türküler tut-
tururken

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yo-
lumuz” 

diyen Faruk Nafiz Çamlıbel, “Sa-
nat” isimli bu şiirinde kendi değerlerine 
bağlı olanlarla Batı kültürüne hayranlık 
duyanlar arasında bir karşılaştırma yap-
mıştır. 

Şiiri tekniğiyle birlikte 
öğrenmeye, Prof. Dr. Nu-
rullah Çetin’in 2010 yılında 
yayınlanan Şiir Çözümle-
me Yöntemi isimli kitabını 
dikkatlice okuyarak başla-
dığımı söyleyebilirim. Bu 
süreçten önce yazdıkları-
mın daha ziyade kendimi 
tatmin etmeye yaradığını 
ve “şiir yazdığımı zannet-
tiğim çalışmalarım” olarak 
tanımlıyorum.

Konya’da faaliyetlerine devam eden 
Selçukya Sanat Derneği Şiir Okumala-
rına kesintisiz devam etmeye çalıştım. 
Şair Salih Sedat Ersöz Hocam’la da o 
akşamlarda tanıştım. Bizler, şiir oku-
maları yaparken bir yandan da kültür 
programları organize eden bazı dernek 
ve benzeri kuruluşlar bizleri program-
larına devam etmeye başlamışlardı. 
Önce Koyunoğlu Müzesi İkindi Soh-
betleri, TEYAD, TEMAD, Türkbirder 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubemiz 

ve Konya Aydınlar Ocağı 
bunlardan önde gelenleri 
idi.

Daha sonra 
KONTV’de HASBİHAL 
programını sunan ve 
Konya Eski Kültür Mü-
dürlerimizden Salih 
Sedat Ersöz Beyefendi 
benim de içinde bu-
lunduğum bazı şairleri 
programına davet etti. 

Salih Hocamla tanışmamızın pekiştiği 
bir program oldu o program.

Daha sonraki günlerde “kendisine 
beş kitabının yayınlanmış olduğunu an-
cak içinde şiir kitabının bulunmadığını, 
bir adet de şiir kitabı çıkarmayı düşün-
düğünü” ifade etti. Zaten “arşivinde bir 
kitaba sığacak kadar hatta daha fazla 
şiirinin bulunduğunu” da söylemişti.

Sağ olsun bu çalışmanın içinde 
beni de görme arzusunu benimle pay-
laştı. Bu çalışmadaki görevim, sadece 
gözden kaçma ihtimali dahilindeki harf 

ve işaretlerin yakalanmasına katkıda 
bulunmak bu konuda efor sarf etmek 
nispetindeydi.

Kendileri Kitabında  “editör” ola-
rak nitelendirmiş olsa da benim o ni-
telemeye uygun olmadığım en başta 
kendim biliyorum. Zira “editör” çok 
daha kapsamlı ve ağır sorumlulukları 
bulunan bir karakter olmalıdır. Yine de 
kendilerine kitabın önsözünde şahsım 
ile ilgili yazdıkları için çok teşekkür edi-
yorum.

Kitabı, 239 sayfa ve 119 şiirden 
oluşuyor. Kapak düzeni Güçlü Şair ve 
Ressam Ahmet Efe tarafından yapılmış.

SUNUŞ yazısını, yaşayan Ünlü 
Şairimiz Cengiz Numanoğlu Beyefendi 
kısa ama veciz bir şekilde yazmış. Ken-
disinin de belirttiği gibi böyle büyük bir 
şairin, bir kitaba “sunuş” yazısı yazması 
yazar için bir onur vesilesi olmalıdır. 
Zaten bunu da kitabının önsözünde 
belirtmişler.

Kitabı oluşturan şiirler daha ziyade; 
vatan-millet sevgisi, Allah sevgisi, Pey-
gamber sevgisi, yaşam, ölüm, zaman 
zaman siyaset, güncel konular, salgın 
hastalıklar v.b konuları kapsamaktadır-

lar.
Şiirler, şairin duygularının gerçek-

ten çağlayıp coştuğunun işareti gibiler. 
Bu coşkuyu kısa şiirlerle anlatmak yeri-
ne daha uzun yazmayı tercih etmiş ve 
duygularının çağlayanlarını bu şekilde 
durultmaya, durgunlaştırmaya gayret 
etmiştir.

Bundan sonraki yazın hayatında 
başarılar diler daha nice yayınlarla bizle-
ri buluşturmasını temenni ederim.

Yine uzunca bir şiirden birkaç dört-
lükle bitirelim yazımızı. 

TEFEKKÜR EYLE  (Ç.D. Sf.147)
Hergün akşam olup eve girince
Gününü düşünüp tefekkür eyle.
Uykuya dalmadan şöyle derince
Dününü düşünüp tefekkür eyle.

...
Fakiri yardımla sevindirdin mi?
Yoksulu ilgiyle barındırdın mı?
Zalimi zulmüyle yerindirdin mi?
Canını düşünüp tefekkür eyle.

İnsan haklarına uygunluk nasıl?
Emanet yerine oldu mu vasıl?
Söz ve akitleri ettin mi hasıl?
Şanını düşünüp tefekkür eyle.

“Çağlayan Duygularım-Şiirler-“ 

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine 
göre, hizmet ihracatı 2018 yılında 33,4 milyar dolar iken 2019 yılında yüzde 1,1 artarak 33,8 milyar dolar oldu

Hizmet ihracatımız arttı
Hizmet ihracatı 2019 yılında 

33,8 milyar dolar, ithalat ise 24 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Hizmet ithalatı ise 2018 yılında 
23,9 milyar dolar iken 2019 yılın-
da yüzde 0,4 artarak 24,0 milyar 
dolar oldu. 

Hizmet ihracatı içerisindeki en 
büyük payı yüzde 71,7 ile taşıma-
cılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler den-
gesi hizmetler sınıflamasına göre 
taşımacılığın toplam ihracat için-
deki payı 2018 yılında yüzde 72,9 
iken 2019 yılında yüzde 71,7 oldu. 
İkinci sırada yer alan “diğer iş hiz-
metleri”nin 2018 yılında yüzde 8,2 
olan payı 2019’da yüzde 9,4 oldu. 
Hizmet ihracatında 2019 yılında 
üçüncü sırada yüzde 4,6 pay ile 
“telekomünikasyon, bilgisayar ve 
bilgi hizmetleri” sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 
İHRACATI 2019 YILINDA 24 MİLYAR 

197 MİLYON DOLAR OLDU
Hizmet ihracatının yaklaşık 

olarak dörtte üçünü oluşturan ta-
şımacılık hizmetlerinde 2018 yılın-
da yapılan ihracat 24 milyar 340 
milyon dolar, 2019’da ise yüzde 
0,6 azalışla 24 milyar 197 milyon 
dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA DA 
TAŞIMACILIK YÜZDE 40,1 İLE İLK 

SIRADA YER ALDI
Taşımacılığın toplam ithalat 

içindeki payı 2018 yılında yüzde 
39,6 iken 2019 yılında yüzde 40,1 
oldu.

 İkinci sırada yer alan “diğer iş 
hizmetleri”nin payı ise 2018 yılın-
da yüzde 22,0 iken 2019’da yüzde 
23,1 oldu.

 Hizmet ithalatındaki payı yüz-
de 9,1 olan “telekomünikasyon, 
bilgisayar ve bilgi hizmetleri” sek-
törü, 2019 yılında da üçüncü sıra-
da yer aldı.
EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA 

BİRLİĞİ İLE YAPILDI
Avrupa Birliği ülkelerine 2019 

yılında yapılan hizmet ihracatı 15 
milyar 111 milyon dolar, diğer Av-
rupa ülkelerine yapılan ihracat ise 
3 milyar 47 milyon dolar oldu.

 İthalatta 2019 yılında Avrupa 
Birliği ülkelerinden yapılan itha-

latın 11 milyar 750 milyon dolar, 
diğer Avrupa ülkelerinden yapılan 

ithalatın da 1 milyar 413 milyon 
dolar olduğu görüldü.

AVRUPA BİRLİĞİ HİZMET 
TİCARETİNDE EN BÜYÜK PAYI ALDI

Avrupa Birliği ülkeleri 2019 
yılında, Türkiye’nin hizmet ihracat 
ve ithalatında başı çeken ülke gru-
bu oldu.

 Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 
44,8 ile toplam hizmet ihracatı 
içinde en büyük paya sahip ülke 
grubu oldu. Toplam hizmet ithala-
tının ise yüzde 49,1’i Avrupa Birli-
ği ülkeleri ile yapıldı.

İHRACATTA VE İTHALATTA 
İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Hizmet ihracatında 2019 yılın-
da toplam ihracatın yüzde 25,6’sı, 
ithalatın ise yüzde 25,8’i Almanya, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Bir-
leşik Krallık ile gerçekleşti. 

Hizmet ihracatında yüzde 
12,2’lik payla ve 4 milyar 119 
milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı 
Almanya alırken ikinci sırada yüz-
de 7,7’lik payla Amerika Birleşik 
Devletleri, üçüncü sırada ise yüz-
de 5,7’lik payla Birleşik Krallık yer 
aldı.

İthalatta ise yüzde 9,0’luk pay-
la ve 2 milyar 153 milyon dolarlık 
ithalatla ilk sırayı Almanya alırken 
ikinci sırada 2 milyar 144 milyon 
dolar ve yine yüzde 9,0’luk payla 
Amerika Birleşik Devletleri, üçün-
cü sırada ise yüzde 7,8’lik payla 
Birleşik Krallık yer aldı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ
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Fenerbahçe’de Samatta’ya 
moral konuşması

Denizlispor’da Robert 
Prosinecki dönemi sona erdi

Bursasspor’da tur 
sevinci yaşanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif di-
rektör Emre Belözoğlu  6 maçtır gol atamayan Mbwana 
Samatta ile moral görüşmesi yaptı. Sarı-lacivertli ekipten 
yapılan açıklamaya göre, dün akşam Sivas Belediyespor 
maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan Samat-
ta’ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı’dan 
geldi. Yozgatlı’nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının 
ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzan-
yalı oyuncuya destek verdi. Samatta ile konuşan Erol  Bulut, 
“Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Sa-
matta’yı göstereceksin.” ifadelerini kullandı.

 Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı 
görüşmede  “Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma 
katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz 
sana inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Taraftarların da desteğini alan Samatta, şunları ifade 
etti: “Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum 
evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanı-
yorum ki en kısa sürede gerçek Samatta’yı göstereceğim.”
 n İHA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik 
direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı. Denizlispor 
Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert 
Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varıla-
rak sona erdirildiği belirtildi. Prosinecki ile ekibine, kulübe 
verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kari-
yerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki ye-
şil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi 
alıp, 5 puan toplamıştı. n İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in bu sezon ilk 
kez 1922 Konyaspor maçında sahaya sürdüğü kaleci Can-
berk Yurdakul, gol yemeden maçı tamamlamanın sevinci-
ni yaşarken, karşılaşma sonrası: “Güzel mücadele, güzel 
oyun ve güzel bir galibiyet” yorumunda bulundu.

Bursaspor’da bu sezon üç kaleci birden sahada boy 
gösterdi. Yeşil beyazlı takım önce Ataberk Dadakdeniz, ar-
dından da Deniz Aydın’ı Türk futbolunun önüne çıkartırken 
dün de 1922 Konyaspor’la oynanan kupa maçında Canberk 
Yurdakul’a kaleyi emanet etti. Teknik Direktör Mustafa 
Er’in ilk kez şans verdiği genç eldiven, performansıyla da 
dikkat çekti. Maçı gol yemeden tamamlayan 19 yaşındaki 
Canberk Yurdakul, şu yorumda bulundu: “Güzel mücadele, 
güzel oyun ve güzel bir galibiyet. Bütün takım arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum, herkesin emeğine sağlık.” n İHA

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir ilk peşinde
Süper Lig’de 22 Kasım Pazar 

günü sahasında yeni teknik direktörü 
Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor’u 1-0 ye-
nerek 57 günlük galibiyet özlemine 
son veren Trabzonspor, bu kez An-
karagücü karşısında deplasmandaki 
hasrete son vermeye çalışacak. 

Ligin 3. haftasında iç sahada 
Yeni Malatyaspor karşısında alınan 
3-1’lik galibiyetin ardından 3 pua-
na hasret kalan Karadeniz ekibi, 5 
maçlık galibiyet hasretini Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor karşısında 
sonlandırdı. 

Dış sahada 124 gündür kazana-
mayan Trabzonspor, şimde de dep-
lasmandaki galibiyet hasretine son 
vermeyi hedefliyor. 

En son dış sahada geçen sezon 
25 Temmuz’da oynanan ligin son 
haftası maçında Kayserispor kar-
şısında 2-1 galip gelen Karadeniz 
ekibi, bu sezon dış sahada hiç kaza-
namadı.

BU SEZONKİ DEPLASMAN MAÇLARI  
Trabzonspor, ligin ikinci hafta-

sında Yukatel Denizlispor deplas-
manında 0-0, ligin 4. haftasında 
Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 

1-1 berabere kalırken ligin 6. haf-
tasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup 
oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz 
Alanyaspor deplasmanından 1-1’lik 
eşitlikle döndü. Trabzonspor, bu 

sezon 4 deplasman maçında 3 be-
raberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan 
toplayabildi.

ART ARDA 2 GALİBİYET PEŞİNDE
Trabzonspor, Ankaragücü’nü 

mağlup etmesi halinde bu sezon ilk 
kez deplasmandan galibiyetle dön-
menin yanı sıra ilk kez de art arda 2 
maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. 
Geçen sezon 6 maçlık galibiyet se-

risi yakalayan Karadeniz ekibi, bu 
sezon 9 haftalık bölümde sadece 2 
galibiyet alırken hiç üst üste 2 maç 
kazanamadı.

3 ÇALIŞTIRICI GÖREV YAPTI
Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı 

Eddie Newton ve Futbol İzleme Ko-
mitesi Direktörü İhsan Derelioğlu 
yönetiminde deplasmanda galip ge-
lememişti.

Bordo-mavililer, Newton yöne-
timinde Yukatel Denizlispor ve Ga-
ziantep Futbol Kulübü ile berabere 
kalmış,  Fenerbahçe’ye mağlup ol-
muş, Futbol İzleme Komitesi Direk-
törü İhsan Derelioğlu yönetiminde 
de Aytemiz Alanyaspor maçından 
beraberlikle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibi, yeni teknik di-
rektörü Abdullah Avcı yönetiminde iç 
saha galibiyet hasretinin giderilme-
sinin ardından 27 Kasım Cuma günü 
Ankaragücü karşısında dış sahada 
da galibiyet hasretine son vermenin 
mücadelesini verecek. n AA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta mü-
cadelesinde bugün Azerbaycan temsilci-
si Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup 
Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 12. 
maçına çıkacak. Karabağ’ın Avrupa Ligi 
maçlarını Türkiye’de oynama talebi dola-
yısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 
yapılacak karşılaşma, saat 20.55’te baş-
layacak ve beIN Sports 1 kanalından nak-
len yayınlanacak. Sivasspor, maça yeni 
tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 
7 futbolcusundan yoksun çıkacak. Kır-
mızı-beyazlılarda Karabağ maçı öncesi 
Jorge Felix’in de sakatlığı sürüyor. Gru-
bun diğer maçında ise İsrail temsilcisi 
Maccabi Tel-Aviv, İspanya’nın Villarreal 
takımını ağırlayacak.  

VİLLARREAL 9 PUANLA LİDER
UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman-

da Villarreal’e 5-3, sahasında Maccabi 

Tel-Aviv’e 2-1 yenilen, Karabağ’ı 2-0 
mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada 
bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, İstan-
bul’da Karabağ’ı yenerek gruptan çıkma 
iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapı-
yor. Maccabi Tel-Aviv’e 1-0, Villarreal’e 
3-1 ve Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yeni-
lerek henüz puanla tanışamayan Kara-
bağ, grupta üç hafta sonunda son sırada 
yer alıyor.  Grupta 4. hafta müsabakaları 
öncesi puan durumu şöyle:

AVRUPA’DA 11 MAÇTA 3 GALİBİYET
Avrupa kupalarında daha önce 11 

maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşma-
ların 3’ünü kazandı, birinde berabere 
kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.  Kır-
mızı-beyazlı ekip, söz konusu müsaba-
kalarda 12 kez rakip fileleri havalandı-
rırken, kalesinde 25 gole engel olamadı. 
Sivasspor’un Avrupa kupalarındaki ilk 

golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmı-
zı-beyazlı formayla uluslararası maç-
larda 2 kez gol sevinci yaşarken, üç kez 
fileleri havalandıran Kayode, en golcü 
oyuncu olarak dikkati çekti.  Avrupa 
maçlarında toplam 9 oyuncu Sivasspor 
adına skor üretirken, Mehmet Yıldız ve 
Kayode’nin yanı sıra Mamadou Diallo, 
Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa 
Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel 
ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri hava-
landıran isimler oldu.

SİVASSPOR’UN AVRUPA KARNESİ 
Avrupa’da ilk kez 2008-2009 sezo-

nunda boy gösteren Sivasspor, UEFA 
Intertoto Kupası’na 2. turdan itibaren 
katıldı. Karadağ ekibi OFK Grbalj ile dep-
lasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan 
kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesin-
de rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. 

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilci-
si Braga’ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan 
elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 
ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı 
kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda 
Belçika’nın Anderlecht takımına deplas-
manda 5-0 yenildi. Sivasspor, Sivas’taki 
rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen 
kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa 
Ligi’nde devam etti.  UEFA Avrupa Ligi 
play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar 
Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 
2-0 ve 3-0’lık skorlarla yenilerek grup 
aşamasına kalamadan kupaya veda etti. 
Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 
puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Av-
rupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmasına 
rağmen “futbolda şike davası” nedeniyle 
Avrupa kupalarına katılamadı.n AA

Demir Grup Sivasspor 
Karabağ deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Sivasspor, bugün İstanbul’da Karabağ’a konuk olacak. Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet 
yönetecek. Geride kalan maçlarda üç puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta üçüncü sırada yer alıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cen-
giz, seçim için başvuru yaptıklarını be-
lirterek, yeniden adaylık konusunda da 4 
Aralık’ta karar vereceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cen-
giz, Türk Telekom Stadyumu’nda ya-
pılan iş birliği anlaşmasında gündem 
ile ilgili basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Her eleştiriye saygı duyduğu-
nu belirten Cengiz, “20 Ocak’ta seçime 
girdik. 25 Ocak’ta devir teslim aldık. 
31 Ocak’ta transfer sezonu kapandı. O 
dönem hocanın da onayıyla Ndiaye’yi 
üç günde sattık. Seçim kararı ilan ettiği-
mizden 31 Ocak’a kadar 45-50 gün var. 
Barcelona seçime giriyor 5 gün varken. 
6 transfer dönemi geçirdik. 6 tane da-
yak yedik. Daha geniş fırsat verdiğime 
inanıyorum. Durum bu. Kimileri demiş 
baskın seçim. Siz baskın seçim görme-
mişsiniz. Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 
100 imza toplandı, 45 kişi kadro kuruldu 
bir de transfer planlaması yapıldı” diye 
konuştu.
“BİZ ASLA BASKIN SEÇİM YAPMADIK”

Daha önce başvurduklarını hatırla-

tan Mustafa Cengiz, “Cevabı bir ay son-
ra geldi. Başvurduğumuza da inanmadı-
lar. Divanda denetlemeyi okutmadılar. 
Ağır tüzük ihlali yaptılar. Biz bunlar için 
başvurduk. Buna da inanmadılar. İstan-
bul, Ankara İçişleri Bakanlığı’na sordu. 
Ankara’dan gelen yanıt sonucunda, 
geniş katılımlı pandemi nedeniyle izin 
verilemeyeceğini söylediler. Denetim 
de yasal süreç tamamlanacak kadar 

görevinin başında dediler. Denetleme-
siz dünya olur mu? Bu kez o kadar çok 
istediler. Bize iş yaptırmıyorlar. Benim 
moralim bozulmaz. Dünyada geçirilen 
hastalık bakımından tekim. Aynı anda 
4 ameliyat yok diyorlar. Anomiye düş-
meyelim. Galatasaray başkanları yalan 
söylemez. Beyaz yalan olabilir. Bunu 
ifade edebilirim. Biz asla baskın seçim 
yapmadık. Talep ediyorlar. Ne kadar 
doğru hareket ettiğimiz de ortada. Aynı 
anda 3-4 aday çıktı. Bundan rahatsız ol-
muyorum. Rekabet ne adar güçlü ise siz 
o kadar güçlü olursunuz. Hepsi Galata-
saray için aday oldu. Elbette seçim ola-
cak. Enseyi karartmayın. 29-30 yaşında 
genç nüfusumuz var. Ne krizler gördük. 
Maalesef bir gecede yıkılan dev şirketler 
gördük. İnsanlık bunun üstesinden ge-
lecek. Ben milletimize sabır diliyorum. 
3-4 ay içinde şu pandeminin hakkından 
geleceğimize inanıyorum” şeklinde ko-
nuştu.

“4 ARALIK’TA KARAR VERECEĞİM”
Seçim için resmi başvuruları yaptık-

larını açıklayan Başkan Cengiz, “Laf ol-

sun diye başvuru yapmayız. İnanmadığı-
mız hiçbir işe de girmeyiz” dedi. 20 gün 
kala adaylık konusunda karar vereceğini 
ifade eden Cengiz, “4 Aralık’ta karar ve-
receğim. Başvurup, başvurmayacağım 
belli olur” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’DE MAÇI 
GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞANLARA 

DESTEK OLUNMASI LAZIM”
Her zaman genç hakemlerden yana 

olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, 
“Hocamız süre konusunda hakkı. Türki-
ye’de maçı güzelleştirmeye çalışanlara 
destek olunması lazım. Sen 23 şut atar-
sın, şutlarla kaleciyi sakatlarsın, gol ata-
mazsın. O bir şut atar gol olur. Bu futbo-
lun güzelliği. Bu bizi ve hocamızı üzüyor. 
Son dilimine kadar zamanı kullanalım 
istiyoruz. Bazen 6 saniye kuralı sadece 
bize işliyor. Başka takımlara işlemiyor. 
Bazen hakem uzatıyor da uzatıyor. Bun-
lar futbolun güzellikleri ve içinde olan 
şeyler. Hocamız asla onu kastetmiyor. 
İnşallah alınacak onlarca puan var. On-
ları da alacağız inşallah” değerlendir-
mesinde bulundu. n AA

Mustafa Cengiz 4 Aralık’ta karar verecek
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KONYA YOLSPOR-1
Tüm spor branşlarında olduğu gibi 

atletizm sporunu da ayakta tutan unsur-
lardan biri de kulüplerimizin olduğu hepi-
mizin malumu.

İlimizde atletizm branşında faaliyet 
gösteren ilk kulüpler; Şekerspor, Genç-
lerbirliği ( Siyah – Beyaz Konyaspor ) ve 
İdmanyurdu.

1970’lerden sonra ise Etbalıkspor, 
Demirspor ve Akviran Kültürspor’u gö-
rüyoruz. Bu kulüplerimizi Ereğlispor takip 
ediyor. 1980’lerde Yolspor, arkasından 
PTT Spor ve Telekomspor’un atletizm 
branşında faaliyetlerine önem verdikleri 
görüyoruz.

Sonraki yıllarda ise Emniyetspor, 
Büyükşehir Belediyespor ve Gençlikspor 
kulüplerimizin ilimizde atletizm sporu ile 
ilgilendiklerini görüyoruz. 

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü bün-
yesindeki Yolspor ‘un kaderinin 1980’li 
yıllarda, tekrar 1960’lı yıllardaki gibi şaşalı 
yıllarına döndüğünü görüyoruz. Özellikle 
Konya’mızın önemli sporcularının yetiş-
tiği  Dolav Mahallesinin Çocuğu, İnşaat 
Mühendisi Karayolları Müdür Yardımcısı 
Abdülkadir Renklibay’ın kulüple Almanya 
dönüşü 1980’li yılların başından ilgilen-
meye başlaması bu büyük müessesenin 
kulübünü her geçen gün yükseltti.

Renklibay 1980’lerin ortasında res-
men Yolspor ’un başkanı olmasıyla da 
kulüp futbolun dışında basketbol ve at-
letizm branşında da faaliyet göstermeye 
başladı.

1970’li ve 1980’li yıllarda yetişen zir-
ve yapmış atletlerimiz 1960’lı yıllarda ol-
duğu gibi Konya’mızda kuvvetli kulübün 
olmaması nedeniyle 1960’larda Mustafa 
Keten, Ahmet Keten, Yılmaz Küçükavşar 
gibi isimler İstanbul kulüplerine transfer 
olurken Abdül Gülhan ve Mehmet Özdil 
Mersin Amatör Atletizm Kulübü’nün for-
masını giydiler ve sonrasında da Galata-
saray’a transfer oldular.

Bu geleneği Mehmet Kuş, Ali Tunç, 
Erdem Şerbetçigil, Zafer Göçmez, A. Kor-
kut Yapıcı, Kamil Çetin…. Devam ettirdi-
ler. 

1980’li yılların sonunda Yolspor bu gi-
dişata dur dedi. Sonrasında da PTT Spor 

bunu devam ettirdi.
1985 yılı yaz aylarında Ahmet Keten 

Ağabeyimiz, Mustafa Keten Ağabeyimizin 
Güneş Sigorta Kulübü olarak Konya’daki 
atletlere sahip çıkmayı düşündükleri bilgi-
sini getirmişti.

Aynı günlerde eşofmanımı giyip, kro-
nometreyi elime alıp soyunma odamdan 
1 numaralı sahaya çıktığım anda, Ka-
rayolları Müdür Yardımcısı Abdülkadir 
Renklibay ve isimlerini sonradan öğren-
diğim birkaç kişi benimle görüşmek için 

gelmişti. Buyur ettim, antrenmana çık-
makta olduğumu düşünerek şöyle otu-
ruverelim dediler. Bisiklet velodromunda 
bulunan banklara oturduk.

Abdülkadir Bey, Yolspor olarak atle-
tizm takımı kurmayı arzu ettikleri şeklinde 
ifadelerde bulundu. Ben de Mustafa Ke-
ten ağabeyimize söz verdiğimi, o konuyu 
netleştirdikten sonra söz verebileceğimi 
ifade ettim.

İçimde bir kıpırdanma olmuştu. 
Önemli eksiğimiz güçlü bir kulübümü-
zün olmasına aynı zamanda iki alternatif 
olmuştu.

Çok geçmeden Ankara yolculuğu 
ile olay netleşmişti. Güneş sigortanın 
yalnızca kros takımı kurmak istediğini 
öğrenmiştim. 5-6 mesafeci yerine 3-5 
yıldır emek verdiğim 20 kişilik kadroyu 
düşünerek Keten Ağabeyimizden affımı 
istemiştim.

Konya’ya dönüşte, gelişmeler hızlı 
oldu. O tarihe kadar A. Kadir Bey’i ve Ka-
rayolları’nı az tanıyordum. Bölgemiz fut-
bol antrenörü, eski gol krallarından Naci 
Renklibay ağabeyimizin kardeşi olduğu 
dışında en yakın arkadaşım Mehmet Öz-
dil Yolspor’ da futbol oynadığı için ondan 
duyduklarım ön plandaydı.

Kısa sürede bir kaynaşma oldu. Böl-
ge Müdürü Ahmet Ustaoğlu, Bakım Baş 
Mühendisi Mustafa Karlıer, diğer yöneti-
ciler, Ahmet Bahar, Mümin Koyuncu, Ya-
şar Açıkgözlü dahil tüm camia ile tanışma 
devam etti.

Kısa sürede 20 sporcumuzun Yolspo-
ra lisansları çıkarıldı. Her geçen gün Ka-
rayolları Bölge Müdürlüğü’nü de tanıma 
fırsatım oldu. İlk iş atletizm için önem arz 
eden çivili ayakkabıların alımı yapılacağı 
vurgulandı. Yönetici Mümin Koyuncu ve 
benim hizmetime bir araç tahsisi olmuş-
tu. Önce Ankara’ya gittik. O tarihte ara-
dığımızın olduğu Muharrem Dalkılıç ve 
Bayram Şahin’e ait spor mağazasından 
teklifler aldık ve Eskişehir’e geçtik. Orada 
da Mehmet Terzi’den aldığımız üçüncü 
teklifle gece Konya’ya döndük.

Artık yarışmalar için hazırdık. O se-
zon olumlu bir gelişme oldu. Atletizm 
Federasyonu lig kurmaya karar vermişti. 

Artık yalnızca ferdi değil, Yolspor olarak 1. 
Lig’de pistlerde olmalıydık.

Yılmaz Küçükavşar hocamızla da gö-
rüştük. Üç hazır asker Arif Güler, Harun 
Bilgiç ve Mehmet Yardımcı ile de takımı-
mızı takviye ettik. Üçü de milli olmuşlardı 
ve o yıllarda formdalardı.

Eski atletlerden Karayolcu Mehmet 
Özdil’i cirit atmada, Müdür Yardımcısı 
Ahmet Akbaş’ı da çekiç atmada değer-
lendirerek eksiklerimizi kapatmıştık. Hatta 
atölyede işçi olarak çalışan Ömer Önem’ 
i de gülle atmada değerlendirmiştik. Eski 
atletlerden Yaşar Bulu’ da yönetici olarak 
yanımızdaydı. Arada bağ olarak o da bize 
kuvvet olmuştu.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

YOLSPOR KROS TAKIMI. 71 numara Himmet Oyar, 69 numara Nihat Çelik, 
72 numara Alparslan Ünlü, 70 numara Burhan Özkan ve Yaşar Bulu…

Karayolları Sosyal Tesisleri, M. Ali Uysal, Alparslan Ünlü, Cem Atikmen ve Süleyman Şen…

Bir müsabaka öncesi Başkan Abdülkadir Renklibay, Antrenör Muzaffer Tulukcu, Yılmaz Küçükafşar, Ahmet Akbaş ve Mehmet Ali Uysal...
1987 Deneme Ligi adıyla yapılan erkekler müsabakasına, 35 takım katıldı. 
Yolspor 7. olmuştu. Bayanlar müsabakalarında Ereğlispor 6. olmuştu…

Karayolları 3. Bölge Müdürü Ahmet Ustaoğlu, Kulüp Başkanı, 
Abdülkadir Renklibay ve yönetim kurulu, 1987 Sezon açılışında...

 

KONYA ATLETİZMTARİHİ 4111 Eylül 1987 tarihli Yenimeram Gazetesi’nde 
Yolspor’un ve Ereğlispor’un, 1. Lig e çıktığının haberi…

Yolspor’un büyük başkanı 
Abdülkadir Renklibay…
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Anadolu Kartalı’nın 
rakibi Manisa FK

Yeşil-Beyazlıların
maçına Şimşek atandı

Konyaspor Futbol
Akademisi Silifke’de

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur mücadelesinde evinde Ma-
nisa FK ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi ME-
DAŞ Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da 
başlayacak ve hakem Ramazan Keleş tarafından yönetile-
cek. Son dönemde Türkiye Kupası’nda başarısız sonuçlar 
alan Anadolu Kartalı, bu tur kayıpsız geçmenin hesaplarını 
yapıyor. Yeşil Beyazlılar’ın sakatlıktan çıkan önemli oyun-
cularını bu maçta oynatması bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor’un 
deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hakemi 
açıklandı. Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Okulları 
Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin 
Şimşek yönetecek. 

Şimşek’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa 
Savranlar yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise 
Direnç Tonusluoğlu olacak. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Akademisi büyümeye devam ediyor. Son 
olarak İstanbul’un 4 ilçesinde futbol akademisi açan Ye-
şil-Beyazlı kulüp Mersin’in Silifke ilçesinde de faaliyetine 
başlayacak. 

Konuyla ilgili konuşan Konyaspor Akademi Futbol Koor-
dinatörü Taner Ay: “50 pilot takım, 100 farklı okul ve 10 bin 
sporcu hedefi ile yola çıktığımız büyük projeye Silifke’yi de 
dahil ettiğimiz mutluyuz. Yapılan anlaşmanın hayırlı olma-
sını diliyorum. Türkiye genelinde Futbol Okullarımız ve pilot 
takım uygulamasında bizlerle çalışmak isteyen tüm kulüp-
lerimize ve antrenörlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. 
Bizimle irtibata geçebilirler” dedi. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden temsilcimiz Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, Ziraat Tür-
kiye Kupası 4. Turu’nda deplasmanda 
Bursaspor ile karşılaştı. 

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’a 
45+1. Dakikada yediği golle 1-0 
mağlup olan Yeşil-Beyazlılar, kupaya 
veda eden taraf oldu. 

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor 
ile karşılaştı. Her iki takımında olduk-
ça genç bir kadroyla sahada olduğu 
karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0’lık 
sonuçla kazandı. 3. Turda Altay’ ele-
yen Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
yine bir TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 
karşısına çıktı. Kazanmak için sahaya 
çıkan Yeşil-Beyazlılar, istediğini sa-
haya yansıtamayınca karşılaşmadan 
mağlup ayrıldı ve kupaya veda eden 
taraf oldu.

EGE DEVAM EDEMEDİ
Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor’un golcü futbolcusu Ege Özka-
yımoğlu, Bursaspor karşılaşmasının 
38. dakikasında sakatlanarak oyun-
dan çıkmak zorunda kaldı. Ege’nin 

oyundan çıkmasından sonra hücum 
organizasyonlarında istediğini yapa-
mayan Yavru Kartal, pozisyon üret-
mekte de zorlandı. Bu sezon 1922 
Konyaspor ile 11 maçta görev alan 
genç santrfor, takımının en golcü 

ismi olarak öne çıkıyor. Söz konusu 
maçlarda 8 kez fileleri havalandıran 
başarılı futbolcu, sezon başında Göz-
tepe’den kiralanmıştı.

JOKER CELAL
Ziraat Türkiye Kupası’nda Bur-

saspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda 
eden Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’da Celal Hanalp, performan-
sıyla beğeni topluyor. Orjin mevkisi 
sağ bek olan 24 yaşındaki futbolcu, 
Bursaspor karşılaşmasına sakatlık-

lardan dolayı sol bekte başladı. İkinci 
yarıda Savaş Polat’ın sakatlanması-
nın ardından sağ beke geçen başarılı 
futbolcu, geçen hafta ligde oynanan 
Turgutluspor karşılaşmasında ise 
maça sağ kanatta başlamış Seydi Ka-

yasoy’un sakatlanmasının ardından 
stopere geçmişti. 

SOL BEKLER 
DÖNMEYE BAŞLADI

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’da uzun bir süredir sakat olan 
sol beklerden Fatih Mankır ve Fuat 
Duran, takıma döndü. Karabükspor 
ve Turgutluspor karşılaşmalarında sol 
bek sıkıntısı yaşayan Yeşil-Beyazlılar, 
o bölgede Ahmet Önay’ı oynatmış-
tı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 
maçıyla beraber takıma dönen sol 
beklerden Fatih Mankır, 78. dakikada 
oyuna dahil olurken, Fuat Duran ise 
süre almadı.

YEDEK KALECİSİZ ÇIKTI
Karatay Termal 1922 Konyaspor, 

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 
Bursaspor karşılaşmasına yedek ka-
lesi olmadan çıktı. Bursaspor maçı 
öncesi yapılan testlerde 2 kaleci ve 
1 stoperinde Kovid-19’a rastlanılan 
1922 Konyaspor’da Bursaspor kar-
şılaşmasında kaleyi Mücahit Atalay 
korudu. Yeşil-Beyazlılarda, 19 kişilik 
maç kadrosunda yedek kaleci yer ala-
madı. n SPOR SERVİSİ

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tara-
fından Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’de 
düzenlenen 8. Avrupa Kulüpler Tekvan-
do Şampiyonası’nda ülkemizi büyük ka-
dınlar kategorisinde millî takım adına 5 
sporcu temsil etti.

 Koronavirüs pandemisi nedeniyle 
son olarak Mart ayında uluslararası bir 
organizasyon için tatamiye çıkabilen 
kadın Tekvandocularımız şampiyonada 
2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya 
elde etti. 

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Zeli-
ha Ağrıs 53 kiloda birbirinden başarılı 
maçlar çıkararak altın madalya kazandı 
ve bayrağımızı İstiklal Marşı eşliğinde 
göndere çektirdi. Şampiyonada 49 ki-
loda Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ruki-
ye Yıldırım da bronz madalyanın sahibi 
oldu.

“BİZLERİ GURURLANDIRAN 
MİLLİ SPORCULARIMIZI 

YÜREKTEN KUTLUYORUM”
Ülkemizi ve Selçuk Üniversitesini 

gururla temsil eden ve önemli başarılar 
elde eden Zeliha Ağrıs ve Rukiye Yıl-
dırım’ı tebrik eden Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, ”Olim-
piyat yolunda emin adımlarla ilerleyen 
ve bizleri gururlandıran millî sporcula-
rımızı ve Tekvando Millî Takımlar Tek-
nik Direktörü Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali 
Şahin’i yürekten kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Millî Sporcuları-
mızın başarısında emeği geçenleri de 
tebrik ediyorum. Selçuk Üniversitesi 
olarak geçmişte olduğu gibi bugün de 
yarın da öğrencilerimize her türlü deste-
ği verdik, vermeye de devam edeceğiz. 
Çünkü geleceğimizi onlara emanet ede-
ceğiz. Öğrencilerimizin gelişimine katkı 

sunmalıyız ki geleceğimiz emin eller-
de olsun. Gerek bilimsel faaliyetlerde 
gerekse sosyal ve sportif etkinliklerde 
öğrencilerimize yeni ufuklar açmak için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” 
dedi. 
BAKAN KASAPOĞLU VE BAŞKAN ŞAHİN 

SPORCULARI TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’ın 
başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa 
Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda, 2 
altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ka-
zanan Kadın Tekvando Millî Takımı’nı 
kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı 
tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: 
“Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tara-
fından Hırvatistan’da 8’incisi düzenle-
nen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampi-
yonası’nda altın madalya alan Hatice 
Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs ile gümüş 
madalya alan İkra Kayır, Nafia Kuş ve 

bronz madalya alan Rukiye Yıldırım’ı 
tebrik ederim. Olimpiyat öncesinde Ka-
dın Tekvando Millî Takımımızın almış 
olduğu bu başarı bizleri gururlandırmış-
tır. Millî sporcularımızın bu yolda sarf 
ettiği çabanın olimpiyat madalyaları ile 
sonuçlanmasını temenni eder, çalışma-
larında başarılar dilerim.”

Türkiye Tekvando Federasyonu 
Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de tüm 
sıkletlerde madalya kazanan kadın millî 
takımını kutladı. Başkan Şahin, “Mart 
ayından bu yana koronavirüs nedeniyle 
uluslararası müsabakalara katılamıyor-
duk.  Yaklaşık 8 aylık aranın ardından 
Hırvatistan’da yapılan şampiyonaya 
tüm tedbirlerimizi alarak katıldık. Spor-
cularımız 8 ay aranın ardından bıraktık-
ları yerden devam ettiler. 5 sporcumuz 
da madalya kazanmayı başardı. Hepsini 
tek tek kutluyorum.” ifadelerini kullan-
dı. n SPOR SERVİSİ

SELÇUK ÖĞRENCİLERİ 
TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU
Türkiye Kadın Tekvando Millî Takımı, Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda 2’si altın, 5 
madalya kazandı. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeliha Ağrıs ülkemize 
altın madalya kazandıran isimlerden biriydi. Rukiye Yıldırım da bronz madalyanın sahibi oldu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-
dele eden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat 
Türkiye Kupası 4. Turu’nda temsilcimiz İt-
tifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. 
Kendi liginde olağanüstü bir performans 
sergileyen Manisa ekibi, bu sezon çıktığı 
12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 
Ligde 11 maçta 10 galibiyet ve 1 bera-
berlik alan siyah-beyazlı ekip 31 puanla 
en yakın ekibini 10 puan önünde lider 
konumda bulunuyor. Öte yandan Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da 1 maça çıkan Ma-
nisa Futbol Kulübü Gümüşhanespor’u da 
2-0 yenmeyi başarmıştı. 

EN GOLCÜSÜ ZAHİT FINDIK
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’e yük-

selmeyi kıl payı kaçıran Manisa Futbol 
Kulübü sezon öncesinde iddialı bir kad-
ro kurdu. Ligde 11 maçta 36 gol atan 
siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 10 gol 
gördü. Serkan Özbalta’nın öğrencileri, 
maç başı ortalama 3 gol ile oynarken 
Manisa ekibinde ise en golcü isim 7 gol 
ile Zahit Fındık. 29 yaşındaki golcü oyun-

cuyu, 6 gol ile Nizamettin Çalışkan ve 5 
golle Serdar Deliktaş takip ediyor. 

 SON MAÇ ERZİNCAN’I 
MAĞLUP ETTİ

İttifak Holding Konyaspor’un Ziraat 
Türkiye Kupası’ndaki rakibi Manisa Fut-
bol Kulübü, ligde son maç deplasmanda 
karşılaştığı Anagold Erzincanspor’u Ser-
dar Deliktaş (2) ve Nizamettin Çalışkan’ın 
golleriyle 3-2 mağlup etmişti. Öte yan-

dan ligde şampiyonluğu isteyen Manisa 
Futbol Kulübü, İttifak Holding Konyaspor 
karşılaşmasından sonra ligde Hekimoğlu 
Trabzon ile karşılaşacak. Ligdeki sırala-
mada en yakın rakibiyle karşılaşacak olan 
Manisa ekibinin aklı hafta sonu oynana-
cak olan maçta olacak.

1922 KONYASPOR İLE 
AYNI GRUPTAYDI

Manisa Futbol Kulübü geçen sezon 

Karatay Termal 1922 Konyaspor ile aynı 
grupta mücadele etti. 

Geçen sezon Manisa Futbol Kulü-
bü’nün ev sahipliğinde oynanan karşılaş-
ma 6-2’lik skorla ev sahibi ekibin üstünlü-
ğü ile sonlandı. 

1922 Konyaspor’un ev sahipliğinde 
Konya’da oynanan karşılaşma ise 3-3’lük 
beraberlikle sonlanmıştı.
n SPOR MERKEZİ

Manisa FK’nın aklı Hekimoğlu Trabzon’da

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat 
Demir
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, 
Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, 
Ramazan Keskin (Eren Güler dk. 67), Ozan 
İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep 
Aydın, Tuğbey Akgün (Kerem Kök dk. 84), 
Berat Altındiş (Ömer Turan Görgüc dk. 
68), Çağatay Yılmaz (Batuhan Kör dk. 78)
1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Adem 
Eren Kabak, Savaş Polat (Fatih Mankır 
dk. 78), Aybars Tüfekçi, Ekrem Kayılıbal, 
Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Maksut 
Taşkıran, Görkem Şimşek, Ege Özkayı-
moğlu (Mehmet Ali Can dk. 38), Celal 
Hanalp
Gol: Tuğbey Akgün (dk. 45+1) (Bursaspor)
Sarı Kart: Fatih Mankır (1922 Konyaspor)



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi 
tarafından Konya’ya kazandırılacak 
olan “Sporcu Seçme ve Yetiştirme 
Merkezi”nin tanıtımını gerçekleştirdi.  
Selçuklu Belediyesi, Konya’nın yanı 
sıra Türk sporunun da gelişimine katkı 
sağlayacak önemli bir projeyi hayata 
geçiriyor. Gençlerin spora olan ilgili-
sini arttıracak, yeni yeteneklerin keş-
fedilmesine imkan sağlayacak olan 
“Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merke-
zi” düzenlenen programı ile kamuoyu-
na tanıtıldı. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, merkezin Kon-
ya’nın ilk, Türkiye’nin ise sayılı spor 
tesislerinden biri olacağını ve olimpi-
yatlara sporcu yetiştireceğini söyledi.  

Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen programa Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükba-
kırcı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Abdurrahman Şahin, Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa 
Yavuz Tezcan, AK Parti Konya İl Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Gü-
zide Çıpan, Basın Kuruluşu temsilcileri 
ve Selçuklu Belediyespor Sporcuları 
katıldı.

“SELÇUKLU’DA SPORA 
250 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI” 

Selçuklu ve Konya’ya değer ka-
tacak yeni dönem projelerinden ilkini 
kamuoyuna sunmanın heyecan ve 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı,” Selçuklu’nun marka değe-
rini yükselten en önemli işlerden biri 
spora ve sporcuya verdiğimiz değer. 
Selçuklu Belediyesi olarak her zaman 
sporun ve sporcunun yanındayız. Bu-
gün geldiğimiz noktada Selçuklu Bele-
diyesi Spor Kulübü 20 branşta 15 bin 
488 lisanslı sporcusu ile Türkiye’nin 
en önemli Amatör Spor Kulüplerin-
den biri haline gelmiştir. Son iki yılda 
ilçemize kazandırdığımız yeni spor 
tesisleri ve açık suni çim sahalar ile 
birlikte toplamda 11 adet spor tesisi, 
12 adet kapalı spor salonu, 39 adet 
okullara yapılan suni çim saha ve 83 
adet mahalle ölçeğinde suni çim saha 
şehrimize kazandırılmıştır. Spor Kulü-
bümüzün kurulduğu günden bu yana 
yapmış olduğumuz yatırımların top-
lam bedeli 250 Milyon Türk Lirasıdır. 
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümü-
zün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden 
biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin 
sporla tanışmasına öncülük eden spor 
okullarımızdır.  Yaz ve kış dönemi ol-
mak üzere iki ayrı dönemde faaliyetle-

rine devam eden Spor okullarımızda 
bugün 15 branşta eğitimler gerçekleş-
tiriliyor.  Sağlanan tüm imkanlarla Sel-
çuklu Belediyesi olarak bugüne kadar 
126 bin 

774 çocuğumuzu sporla tanış-
tırdık. Bizlere güvenerek çocuklarını 
emanet eden ailelere sizlerin huzurun-
da bir kez daha teşekkür etmek istiyo-
rum.Ayrıca Selçuklumuzu uluslararası 
müsabakalarda temsil eden 172 milli 
sporcumuz var. Buradan Dünya, Av-
rupa ve Balkan Şampiyonlarında ulus-
lararası pek çok başarı elde eden ve 
ülkemize pek çok madalya kazandıran 
tüm milli sporcularımızı tebrik ediyo-
rum” dedi.

“AMACIMIZ SPORA OLAN 
İLGİYİ ARTTIRARAK, 

YETENEKLERİMİZİ KEŞFETMEK”
Selçuklu’da her zaman iddialı ol-

mak ve başarı çıtasını daha da yüksek-
lere çıkarmak vizyonu ile çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı,” Bu 
vizyonla yeni başarılar için sporda da 
yılmadan, yorulmadan durmak yok 
yola devam diyoruz ve yeni hedefimizi 
açıklıyoruz. 

Genç nüfusumuza güveniyoruz, 
yeteneklerimiz ve kabiliyetlerimizin 
olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra 
yapmamız gereken yeteneklerimizi 
keşfetmek, bunun için azmimiz de 
var gücümüz de.Olimpiyat hedefi 
ile çıktığımız bu yolda önceliklerimiz 
spora ilgiyi arttırmak, daha fazla sa-
yıda gencimizin ve çocuğumuzun 
spor yapmasını sağlamak ve bununla 
birlikte de uygulayacağımız ölçme ve 
değerlendirme programları sayesin-
de yeteneklerimizi keşfetmek. 2018 

yılında pilot uygulama olarak 1000 
sporcumuz ile başlattığımız Ölçme 
Değerlendirme programı bize gösterdi 
ki çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetlerini 
doğru tespit edip doğru bir yönlendir-
me yapmalıyız ve özel ilgi gerektiren 
sporcularımızı belirlemeliyiz.Dolayısıy-
la Ölçme Değerlendirme programımızı 
kalıcı hale getirerek çocuklarımızı hem 
sportif yönden hem fiziki yönden ilgi 
ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlen-
dirmek ve yetiştirmek istiyoruz. İşte 
tüm bu nedenlerle ve ortaya koyduğu-
muz Olimpiyat Hedefi doğrultusunda, 
“Selçuklu’da Sporda da Pek Güzel 
Şeyler oluyor” diyor ve tüm başarıların 
devamını sağlayacak, sporcularımızı 
olimpiyatlara hazırlayacak, ülkemizin 
spor altyapısına katkı sunacak ve tüm 
sportif çalışmalarımızı taçlandıracak, 
Konya’da ilk, Türkiye’de en kapsamlı 
spor tesislerinden biri olan Sporcu 
Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni şeh-
rimize kazandıracağımızın müjdesini 

vermek istiyorum. Selçuklu Belediyesi 
Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.” 
diye konuştu.

“SPORCU SEÇME VE 
YETİŞTİRME MERKEZİMİZ 

BİNLERCE GENCİMİZE 
SPOR EĞİTİMİ SAĞLAYACAK”
Sporcu Seçme ve Yetiştirme Mer-

kezi ile ilgili bilgiler de paylaşan Başkan 
Pekyatırmacı,” Sancak Mahallemize 
yapılacak merkezimiz 22.858 m² bina 
alanı ve 15.630 m² açık saha alanı ile 
toplam 18 farklı spor branşında spor 
yapma imkanı sağlayacak. Havuzlarda 
aynı anda yaklaşık 150 öğrenci eğitim 
alabilecek. Diğer salonlarda antren-
man süresine bağlı olarak her birin-
de en az 20 sporcu aynı anda olmak 
üzere en az 200 sporcu salonlarda 
olacaktır. Atletizmde aynı anda 150 
sporcu rahatlıkla aktivileterini yapabi-
lecek. Tüm bu spor faaliyetleri sabah 
ve akşam olmak üzere iki seans olarak 

düşünülürse Sporcu Seçme ve Yetiş-
tirme Merkezi’mizde bir günde en az 
1200-1500 sporcu eğitim alabilecek.

Merkezimiz, bu kadar çok branşı 
bir arada barındıran ülkemizdeki na-
dir tesislerden birisi olmakla birlikte, 
sporcu yetiştirmeyi amaçlayan en 
kapsamlı tesis olacak. Sportif faali-
yetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de 
dikkat çeken Merkezimiz, Türkiye’nin 
ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Ye-
tiştirme Merkezi olacak. Merkezimizde 
enerji kullanımını en aza indirecek gün 
ışığından en üst seviyede yararlanma-
yı sağlayacak bir tasarım uygulandı. 
Kendi enerjisinin%90’ını çatısında 
kurulu olan GES ile güneşten temin 
eden böylece yıllık 350.000 kw/saat 
enerji tasarrufu sağlayan bir tesis ola-
cak. Merkezimizde geceleri ışık kirliliği 
yaratmayan aydınlatma sistemleri ile 
enerji tasarrufu için LED armatür kul-
lanımı yapılacak” ifadelerini kullandı. 

Merkezde yerli ve yerel malze-

melerin kullanımının ön planda tutu-
lacağına işaret eden Başkan Pekyatır-
macı, “Sera gazı emisyonlarının %80 
daha düşük olacağı çevreye saygılı 
ve duyarlı bir tesis ısı adası etkisinin 
önüne geçerek şehir ekolojisini koru-
yan bir tasarım,doğalgaz bacası atık 
ısı enerjisini tekrar ısıtma sisteminde 
kullanan çevreci yaklaşım,kurulan gri 
su sistemiyle lavabo ve duşlarda kulla-
nılan günlük 85 yıllık 31.025 ton suyu 
arıtarak tuvalet rezervuarlarında ve 
çevre-peyzaj-saha sulamasında kul-
lanarak sağlanan su tasarrufu,ısıtma 
ve soğutmada, mekanik havalandırma 
sistemleri seçiminde insan sağlığına 
uygun en iyi teknolojiye sahip verimli 
cihaz ve ekipmanların kullanıldığı,tüm 
bina dış kabuğunda yüksek tasar-
ruf sağlayan ısı yalıtımı ve yalıtımlı 
pencereler kullanımı,kansorejen yapı 
kimyasallarının kullanılmadığı bir tesis 
olacak” ifadelerini kullandı. 

Başkan Pekyatırmacı’nın konuş-
masının ardından Mimar Orhan Ulu-
dağ tarafından proje ile ilgili sunum 
gerçekleştirildi. Aynı zamanda eski 
bir milli sporcu olan Uludağ böyle bir 
merkezi Konya’ya kazandırdığı için 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı’ya da teşekkür etti.
TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU 

BAŞKANI KÜÇÜKBAKIRCI; 
“BU TESİSLER ŞAMPİYONLUKLA-

RIN ANAHTARIDIR”
Konya’ya sporcu Seçme ve Ye-

tiştirme Merkezi kazandırdığı için 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı’ya teşekkür eden Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Kü-
çükbakırcı, “Bu tesisler Türk Sporuna 
gelecekteki şampiyonları getirmenin 
anahtarıdır. Cumhurbaşkanımızın 
desteğiyle bugün Konya’ya dünyanın 
en iyi veledromunu kazandırıyoruz. 
İnşallah birlikte bu kazandırdığımız 
tesislerimizle Türk Sporunun gideceği 
başarılı yolları hep birlikte şahit olaca-
ğımızı düşünüyorum. Selçuklu Beledi-
ye Başkanımıza bu tesisi kazandırdığı 
için teşekkür ederim.” ifadelerini kul-
landı.

Programın sonunda Milli Sporcu-
larımızdan Tekvando branşında Dur-
dane Altunel Diken’e, Güreş branşında 
İşitme Engelli Sporcu Batuhan Şim-
şek’e , iki yıl üst üste Avrupa’da en iyi 
kaleci seçilen Selçuklu Belediyespor 
Hokey Takımı kalecisi Abdullah Ensar 
Turna’ya ve geçtiğimiz hafta Antal-
ya’da düzenlenen turnuvada şampi-
yon olan Selçuklu Belediyespor Hokey 
Takımına ödülleri  Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafın-
dan verildi.  n SPOR SERVİSİ

Sporcu seçme ve yetiştirme merkezi olimpiyat şampiyonları yetiştirecek

SELÇUKLU’DA SPORDA PEK 
GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Konya, sporun merkezi olma adına dev adımlar atmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’nın yanı sıra Türk sporu-
nun da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin tanıtımı yapıldı. Törende konuşan 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı merkezin Konya’da ilk, Türkiye’nin sayılı spor tesislerinden biri olacağını söyledi

RPS
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