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Konya’nın gönlümde 
ayrı bir yeri var

Son Başbakan ve TBMM 
28’inci Başkanı Binali Yıldırım, 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. Yıldırım, Konya’nın 
gönlünde her zaman ayrı bir 
yeri olduğunu ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Gördüğü rüya üzerine 
köyüne okul yaptırıyor

Babası Kamil Türk’ü rüyasında 
gördükten sonra onun adına 
bir okul yaptırma kararı alan 
hayırsever işadamı Kamil Türk 
Hırdavat – Nalburiye sahibi Ha-
mit Türk, protokolün katılımıyla 
okulun temelini attı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Hüseyin Saydam:
Saadet’e ihtiyaç var!
17 yılın sonun-
da ülkenin 
sorunlar 
havuzu içinde 
yüzer duruma 
geldiğini söy-
leyen Hüseyin 
Saydam, Tür-
kiye’nin Saa-
det Partisi’ne ihtiyacı olduğunu 
dile getirdi. Saydam, Konya 
halkını Pazar günü Ankara’da 
yapılacak olan Saadet Partisi 
7. Olağan Büyük Kurultayına 
davet etti. 
 n HABERİ SAYFA 10’DA

Allah’ın ipine sımsıkı sarıldılar
Hafızlık eğitimini tamamlayıp hayat rehberimiz olan Kur’an-ı 
Kerim’i baştan sona ezberleyerek seçilmiş insanlar arasında 
yerini alan, hafızalarında yer edinen yüce bilgilerle Allah’ın 
ipine sımsıkı sarılan 204 erkek hafız, düzenlenen törenle icazet 
belgelerini aldı.

Törene katılan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, “Bundan 
daha güzel bir tören olamaz” derken, İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu da, hafızların bu ümmetin en önemli evlatları, Allah’ın 
lütfuna mazhar olmuş özel kişiler olduklarını dile getirdi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Pancar çileye döndü!
40 bin ton şeker 
pancarı üretimi 

olan Doğanhisar’da 
mahsulünü yaptıkları 

pancarı makine 
olmayınca el yordamıyla 

pancar toplama 
merkezine döken 

çiftçiler, bu işin bir çileye 
döndüğünü söylüyor

SABAHTAN AKŞAMA
KADAR SIRA BEKLENİYOR

Ilgın Şeker Fabrikası’nın bölgede-
ki toplama merkezine römorklarla 
pancar getiren çiftçiler, tonlarca 
mahsulü el yordamıyla boşaltma-
ya çalışıyor. İndirme işleminin 
saatlerce sürmesi nedeniyle sa-
atlerce sıra bekleyen çiftçiler, za-
man zaman gün boyu sıranın ken-
dilerine gelmesini bekliyor. Sırası 
gelen çiftçiyi ise bu kez pancar 
indirme telaşı sarıyor.

LİF TALEBİNDE BULUNDUK,
KARŞILIK BULAMADIK!

Yaşadıkları sorunları dile getiren 
bölge çiftçisi, defalarca bölgeye 
bir lif kurulması talebinde bulun-
duklarını belirterek, “Gitmediği-
miz kapı, söylemediğimiz makam 
kalmadı. Milletvekillerinden tutun 
da diğer yetkililere bu konuda 
istekte bulunduk. Ancak saha kü-
çük diyerek talebimizi yerine ge-
tirmiyorlar. Derhal çözüm bekli-
yoruz” diyor.  n HABERİ SAYFA 12’DE

ZERDEÇALIN FAYDALARI
SAYMAKLA BİTMİYOR

KAYBEDİLMEYEN YARIŞMA
İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

EYLÜL’DE 163,2 MİLYON
DOLARLIK İHRACAT YAPTIK

Kış mevsiminin arifesinde olduğumuz bu günlerde 
sağlığa iyi gelen, hastalıklardan koruyucu özellikleri 
bilimsel olarak kanıtlanan bitkisel ürünlere de yöne-
lim oluyor. Bu bitkilerden biri olan zerdeçal, birçok 
hastalığa karşı adeta bir kalkan görevi görüyor.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye gene-
li Siyer-i Nebi Yarışması düzenleniyor. AGD Konya 
Siyer-i Nebi Yarışması Koordinatörü Muhammet 
Vehbi Birer, “Asla kaybedeni olmayan manevi bir 
yarışma” dedi.

TÜİK Konya’nın 2019 Eylül ayı ihracat ve ithalat ista-
tistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre 2019 Eylül ayı 
itibarıyla Konya ilinden 163,2 milyon dolar değerin-
de ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki 
yılın aynı ayına göre (146,2 milyon dolar) yüzde 11,6 
artış gösterdi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 12’DE
04 Öğrenciler tarımla 

özgüven kazanacak 06 Önce tartıştığı karısını 
ardından kendini kesti 07 En çok atık pil toplayan 

okullar ödüllendirildi

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Selçuk Üniversitesi başarısını tescilledi’
Son Başbakan Binali Yıldırım, 
“Yarım asra yakın bir 
süredir eğitim veren Selçuk 
Üniversitesi yetiştirdiği insan 
gücü ve bünyesinden çıkan 
iki üniversitenin yanı sıra YÖK 
sıralamasındaki yeri itibariyle 
de başarasını tescillemiştir” 
dedi. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin tarafından, Binali 
Yıldırım’a Fahri Doktora 
Payesi takdim edildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kıpçak Belediyesi’yle
bağlar güçlendiriliyor

Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak Belediye 
Başkanı ve beraberindeki heyet şehircilik faaliyetlerini 

yerinde inceleme ve işbirliğini geliştirme amacıyla 
Selçuklu Belediye’sini ziyaret etti.

 n SAYFA 11’DE

‘Hamurumuz Erbakan’la yoğruldu’
AK Parti Konya İl Gençlik 
Kolları tarafından Tantavi 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen programda, 
gençlerle sohbet eden Binali 
Yıldırım, siyasi tecrübelerini 
aktardı. Siyasi arenada 
kendisine benzeyen biri olup 
olmadığı sorusu üzerine 
Yıldırım, “Bizim hamurumuz 
Necmettin Erbakan ile 
yoğruldu” ifadelerini 
kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Novi Pazar’a 11 TIR 
malzeme yardımı!

Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak 
bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’a, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde hazırlanan 11 
TIR hastane demirbaşı ve tıbbi yardım malzemesi 

gönderildi.  n SAYFA 13’TE



İnsan vücudunun en hızlı 
büyüme-gelişme gösterdiği okul 
öncesi ve okul çağı dönemleridir. 
Sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
özellikle bu dönemlerde büyüme 
ve gelişimlerini etkileyen en 
önemli faktörlerdir. 

Büyümelerini takip eden bu 
beslenme sürecinde çocuklar 
özel besinlere değil, besin 
ögelerine ihtiyaç duyarlar.  Bu 
besin ögeleri yetişkinlerin de 
gereksinim duyduğu besin 
öğeleri ile aynı olmakla birlikte 
yalnızca miktarları farklılık 
gösterir. Çeşitli besinlerin 
tüketimi, enerji sağlamanın yanında, çocukların 
ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, yağ, 
vitamin ve mineralleri de almalarını sağlar. 
İlerleyen yaşlarında dengesiz beslenmenin 
önlenmesinde ve sağlıklı beslenme bilincinin 
kazandırılmasında bu alışkanlıklar çok 
önemlidir. 

Sağlıklı kemik ve diş gelişimi için 
kalsiyum, fosfor ve D vitamininin yeterli 
miktarda alınması gerekir. Ebeveynler olarak 
bu besin öğelerini süt ve süt ürünlerinden 
almalarına yardımcı olabilirsiniz. Okul çağı 
çocuklarının her gün mutlaka günlük vitamin-
mineral ihtiyacını karşılayacak besinleri 
tüketmeleri gerekmektedir.  

Her yaş grubundaki birey için çok önemli 

olan kalsiyumun, çocukluk 
ve ergenlik döneminde de 
sağlıklı kemik gelişiminin 
sağlanması için desteklenmesi 
gerekir.  Çocukluk döneminde 
kemikler enine-boyuna 
büyür ve kemik oluşumu 
yirmili yaşlarda tamamlanır. 
Çocuklarda yetersiz kalsiyum 
alımı büyümeyi etkiler, ağır 
yetersizlik durumundaysa 
yetişkinlikte ulaşabilecekleri 
maksimum boya ulaşamazlar. 
Hafif yetersizlik durumu bile 
kemik yoğunluğunu etkiler, 
osteoporoz ve kemik kırılmaları 

riskini artırır. Vücutta kalsiyum emilimini ve 
böylelikle kullanımını sağlayan D vitamini, 
derinin güneş ışığıyla temas etmesi sonucunda 
vücutta oluşur. Sağlıklı kemik ve diş gelişimi 
için kalsiyum, fosfor, D vitaminini sağlayan 
besinleri tüketerek destek olabilirler. 

D vitamini eksikliğini besinlerden almanın 
yetersiz olduğu durumlarda güvenilir besin 
destekleri tercih edilmelidir. İçerisinde toksik 
olan BHA (Bitüllendirilmiş Hidroksi Anisol) 
ve BHT (Bitüllendirilmiş Hidroksi Toluen) 
gibi içeriklerin olmadığını mutlaka kontrol 
etmelisiniz. İçerisindeki bu toksik maddeler 
uzun dönem kullanımda sağlığınıza zarar 
verebilir.

Sağlıkla kalın..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Romatizma, kas kemik ve eklemlerden kaynaklı ağrılı 
durumların geneli için kullanılan bir ifadedir. Onlarca 
hastalıktan kaynaklı olabilir ve her birinin nedeni farklıdır. 
Çeşitli mikroorganizmalardan, bağışıklık sisteminin denge-
sindeki bozulmadan veya eklemdeki aşınmadan kaynaklı 
ortaya çıkabilir. 

En sık karşılaşılanlar Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit gibi, bağışıklık sistemi-
nin yüksek aktivite yönüne bozulduğu durumlardır. Vücutta farklı problemlerin de eşlik ettiği 
bu hastalıklarda eklemlerde yangı oluşmuştur. Bu durum, artrit olarak isimlendirilir ve bir veya 
daha fazla eklemde şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı, sürekli veya tekrarlayan ağrı ve harekette 
zorlukla seyreder.

Önemli olan iskelet ve kas sistemini koruyup destekleyen bir yaşam tarzı benimseyerek 
bu tür problemlerin gelişmesini engellemek veya geciktirmektir. Günlük egzersiz, kalsiyum, 
magnezyum, D ve K vitaminleri gibi mikro besleyicileri yeterince almak, özellikle iskelet 
sisteminin yapılandığı ergenlik öncesinde doğal ve sağlıklı beslenmek, ileride yaşayacağınız 
problemleri en aza indirmenizi sağlar.

Romatizma kapsamında değerlendirilen birçok artrit formu geliştiğinde, hastalığı tamamen 
iyileştirecek bir tedavi yöntemi yoktur. Uygulanan tedavilerde öncelikli hedef hayat kalitesini 
artırmak ve ağrıyı azaltmaktır. İleri vakalarda hekim kontrolünde farmakolojik yaklaşımlar 
önerilmekle beraber, daha hafif formlarda doğal destekleyicilerle de olumlu etkiler sağlanabilir. 
Zerdeçal gibi bağışıklık sistemini destekleyen ve dengeleyen bitkisel kaynaklar, eklemlerdeki 
yangıyı hafifleterek ağrı, şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı gibi semptomların gerilemesine 
yardımcı olabilir. 

Zerdeçal, yüzyıllardır 
medikal amaçla kullanılan, temel 
olarak zencefil ile aynı familyaya 
ait güçlü bir şifalı bitkidir. 
Medikal içerik, bitkinin toprak 
altında yetişen köklerinden elde 
edilir. Yemeklere tat katmanın 
dışında insan sağlığına faydalı 
etkileri de bilinmektedir. 
Hindistan safranı olarak ta 
bilinen Zerdeçal, (Curcumin) besin değerleri bakımından 
oldukça zengindir; potasyum, demir, manganez 
mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini içerir.

Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan curcumin, 
anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Direk olarak 
tüketildiğinde vücut tarafından kullanımı yetersiz 
olduğundan, farklı yöntemlerle emiliminin artırılması 
gerekir. Doğal ve kalite standartlarına uygun şekilde 
üretilmiş zerdeçal içerikli ürünler, başta eklem sağlığı 
olmak üzere, bağışıklık sistemini destekleyerek tüm 
vücutta olumlu faydalar sağlar. Romatizma oldukça genel 
bir terimdir ve kemik, kas ve eklemlerin etrafındaki ağrı 
veya acıyı ifade etmek için kullanılır Romatizma deyince 
tek bir hastalık anlaşılmaz. 100\’den fazla hastalığı içerir. 
Bazıları sık bazıları ise oldukça nadir görülür. Artritin 
kelime anlamı vücuttaki bir veya daha fazla eklemde 
görülen yangıdır.

Temel olarak 2 tip romatizma vardır:
1. İltihabı olanlar
2. İltihabı olmayanlar.
1) İltihabı olanlar: Romatizmal iltihap 3 çeşittir:
a) Mikropların eklemde oturmasıyla ortaya çıkan 

mikrobik romatizmalar: Stafilokok, streptokok ve 
tüberküloz basili gibi çeşitli mikroplar bu romatizmaya 
neden olur.

b) Bağışıklık sisteminin bozuk oluşu sonucu gelişen 
mikropsuz iltihap: Bu tip iltihabın neden olduğu 
romatizmaların en önemlileri romatoid artrit (RA), 
ankilozan spondilit (AS) ve yaygın bağ doku iltihabı 
yapan hastalıklar (kollajen hastalıklar)’dır. Bu son grubun 
en iyi bilinen örneği de sistemik lupus eritematozus 
(SLE)’dur.

c) Diğer bir iltihap tipi de başta ürik asit olmak üzere 
diğer kristallerin eklemlerde ve çeşitli dokularda oturarak 
yaptığı tahriş sonucu ortaya çıkan iltihaptır. Gut ve 
yalancı gut hastalığında bu tip iltihap vardır.

2) İltihabı olmayan romatizmalar: Bu romatizmaların 
en önemlisi artroz (kireçlenme)’dur. Artrozda eklemde 
iltihap yoktur. Buna karşılık aşınma vardır. Eklemin 
içindeki kıkırdak incelir ve kaybolur, eklemlerin 
kenarlarında kemik çıkıntıları oluşur. Travmalar (kaza, 
darbe) mekanik nedenler, metabolik ve psikolojik 
bozukluklar iltihabı olmayan romatizmaların en önemli 
nedenleridir.

Artrit ve Romatizmanın Bulguları Nelerdir?
Bulgular büyük oranda sizin sahip olduğunuz artrit 

veya romatizmanın çeşidine bağlı olarak değişmektedir. 
Bununla beraber genellikle aşağıdaki bulgular sizin artrit 
veya romatizmaya sahip olduğunuzu düşündürebilir:

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Eklem Sağlığı 
Çocuklukta Başlar

Çocuklarda Sağlıklı Kemik GelişimiZerdeçal
Zerdeçal (Curcuma longa), Çin’den 

Hindistan’a kadar olan bölgede geleneksel 
olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

Son yıllarda üzerinde en çok araştırma 
yapılan şifalı bitkilerden biri olarak 
bilinmektedir. Zerdeçalın içinde 
bulunan kurkumin asıl yararlı 
etkiyi sağlayan aktif madde olarak 
bilinmektedir ve toz haline getiri-
lerek kullanılmaktadır.

Kurkumin oral yolla alındığı 
zaman düşük biyoyararlanım 
göstermektedir. Dolayısıyla  
kurkumin sadece toz olarak 
alındığı zaman, vücudumuzun 
alınan bu takviye edici gıdadan 

faydalanabilmesi çok zordur ve sadece aşırı yüksek miktarlarda 
tüketilirse yararlı bir etki sağlanabilir. Karabiber ekstraktında 
bulunan piperin, kurkumin emilimini arttırmaya yardımcı olur 
fakat yeterli olmaz. Zayıf biyoyararlanımından dolayı farklı 
teknolojiler ve formülasyonları geliştirilmiştir. ABD Gıda ve 
İlaç İdaresi (Food and Drug Administration) güvenli kabul 
edilen bir bileşik olarak kurkumini onaylamıştır. 

Kurkumin; karabiber ve yağda çözülerek, liposomal tek-
nolojilerden faydalanılarak kullanılabilir. Bu şekillerde bile 
alındığında bu konsantrasyon yeterli oranda sağlayabilmesi için 
zerdeçalın içindeki aktif bileşen kurkumin’in standardize edil-
miş halde olması gerekmektedir. 1 gr kurkumin ekstratına kıyas-
la 185 kat’a kadar yüksek biyoyararlanım sunan formülasyonlar 
gerekli kan konsantrasyonlarına ulaşılmasına yardımcı olur. 

Kurkumin üzerinde bugüne kadar, insanlar üzerinde yapılmış 
çok sayıda klinik çalışma tamamlandı ve devam eden çok sayı-
da çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğu kurkumin’in 
insan sağlığında yararlı ve etkili olduğunu göstermektedir.

Kurkuminin birçok sağlık faydasının yanı sıra (emilim ve 
biyoyararlanım sorunları halledilebilirse) iltihap baskılayıcı, 
bağışıklık sistemini destekleyici ve antienflamatuar etkilere 
sahip olduğu bilinmektedir. Güçlü antioksidan etkisiyle serbest 
oksijen radikallerine karşı savaşır. Özellikle eklem rahatsızlık-
larında tedaviye destek olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. 
Hekiminize danışarak tüketmeniz tavsiye edilir. 
 KAYNAKÇA
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Zerdeçal

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

VİTAMİN VE 
MİNERALLERİMİZLE 

SİZ DE CANLANIN

 Zade Vital 
CURCUMIN FORTE

 Zade Vital 
CURCUMIN

Eklem Sağlığınıza Doğal Destek;

ZERDEÇAL
Eklem sağlığı özgürce hareket edebilmektir… Bu nedenle eklem sağlığı  vücudumuzun 

güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için çok önemli. Aslında eklem sağlığı özgürce hareket 
edebilmektedir.  Bu nedenle eklem sağlığımıza dikkat etmeli ,beslenme düzenine ve  

fiziksel aktivitelere önem vermeliyiz. Tüm bunların yanı sıra yapılan araştırmalar eklem 
sağlığını korumada  doğal besin desteklerinin de öneminin büyük olduğunu belirtiyor.
“Hint Safranı” olarak da bilinen 

Zerdeçalın etken maddesi kurku-
mindir. Zedeçalın içinde doğal sarı 
bir pigment olan kurkumin, bitkinin 
yumrularından elde edilir.

Yıllardır geleneksel olarak kulla-
nılan zerdeçalın (Curcuma longa); 
ülser, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, 

ülseratif kolit, diyare (ishal) gibi 
sindirim sistemi şikayetlerine iyi 
geldiği bilinmektedir. 

Antiinflamatuvar (yangı giderici) 
özelliği olduğu bilinen zerdeçalın 
baş ağrısı, osteoartrit ve romatoid 
artrit gibi hastalıkların tedavisine 
yardımcı olarak kullanılabileceği 

bildirilmektedir.
İştahsızlık, menstrüel (adet) ağrı 

ve şişkinlik gibi Premenstrüel 
Sendrom (PMS) semptonlarının ve 
safra salgısı yetersizliklerine bağlı 
sindirim sistemi rahatsızlıklarının 
tedavisine yardımcı olabileceği de 
gözlenmiştir.

Referanslar: PANAHI Y. et al. Investigation of the Efficacy of Adjunctive Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids in Major Depressive Disorder. PhytotherapyResearch, 2015, 29.1: 17-21. / BASNET, Purusotam; SKALKO-BASNET, Natasa. Curcumin: an anti-inflammatory molecule from a curryspice on the path to cancer 
treatment. Molecules, 2011, 16.6: 4567-459/ NA, LiXin, et al. Curcuminoids Target Decreasing Serum Adipocyte-fatty Acid Binding Protein Levels in Their Glucose-lowering Effect in Patients with Type 2 Diabetes. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 11.27: 902-906. / PANAHI, Yunes, et al. Lipid-modifying effects of adjunctive 
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Konya İl Müftülüğü organizasyonunda Selçuklu, Karatay ve Meram İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an kurslarında 
hafızlığını tamamlayan 204 erkek öğrenci için tertip edilen “Hafızlık İcazet Merasimi ile icazet aldılar 

Konyalı hafızlar icazet aldı
Konya İl Müftülüğü organi-

zasyonunda Selçuklu, Karatay ve 
Meram İlçe Müftülüklerine bağlı 
Kur’an kurslarında hafızlığını ta-
mamlayan 204  erkek öğrenci için 
tertip edilen “Hafızlık İcazet Mera-
simi Mevlana Kültür Merkezi Sema 
Salonunda yapıldı. Düzenlenen 
programa Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın,  Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı  
Dr. Ekrem Keleş, İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu,  Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevli-
si Prof. Dr. Ali Akpınar,  siyasi parti 
temsilcileri, il müftü yardımcıları,  
ilçe müftüleri, vaizler, Kur’an kur-
su öğreticileri, öğrenciler ve ailele-
ri ile davetliler katıldı.  

‘BUNDAN DAHA GÜZEL 
BİR TÖREN OLAMAZ’

Konya Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın başka bir programda bulun-
ması sebebiyle törene katılamayan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’ın selamlarını ve tebriklerini 
ilettikten sonra şunları söyledi: 
“Çok güzel bir törendeyiz. 

Töreni güzel kılan ise yapılan 
işten kaynaklanıyor. Bizim maddi 
dünyamızın ölçüsü ve standartla-
rı ile manevi dünyamızın rehberi 
olan Kur’an ile ilgi bir tören yapı-
yoruz. Bundan daha güzel bir tö-
ren olamaz. 

Bu tören Kur’an-ı hıfz eden el-
leri öpülesi kardeşlerimizin töreni-
dir. Ben başta hafızlarımız olmak 
üzere onları yetiştiren öğreticileri-
mize ve ailelerine yürekten teşek-
kür ve tebrik ediyorum.”

‘KURAN-I KERİM MİLYONLAR 
TARAFINDAN EZBERLENEN 

TEK KİTAP’
Kuran-ı Kerim’in milyonlar 

tarafından ezberlenen tek kitap 
olduğuna dikkat çeken İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, “Hafızlarımızın 
başta annelerine, babalarına ve 
ailelerine çok teşekkür ediyorum. 
Büyük gayretlerle, fedakârlıklarla 
çocuklarını Allah yolunda, Allah 
için Kur’an-ı Kerim-i hıfz etmek 
üzere kurslarımıza gönderdiler. 
Onlarda çocuklarının hafız olma-
larında emek sarf ettiler, yoğun 
gayret gösterdiler.  Bu sebeple 
hafızlarımızın ailelerine de özel-
likle huzurlarınızda çok teşekkür 
ediyorum. Allah sözün en güzelini, 
hidayet rehberi olarak ve bütün 
güzel söz söyleyenlere de mey-
dan okuyarak Kur’an-ı Kerim-i 
indirmiştir. İnzalinden önce cahili 

bir hayat yaşayan hatta hiçbir şey 
okumamış kimseler, Kur’an’ın in-
zalinden sonra onun rehberliğinde 
yeryüzünün dâhileri, yeryüzünün 
en adil halifeleri, yeryüzünün en 
kahraman ve yeryüzünün alimleri 
haline geldiler. Hem çağında ya-
şayan çağdaşlarından daha şeref-
li ve daha üstün oldular. Hem de 
mahşere denk gelecek olan bütün 
insanlığın önünde örnekler oldu-
lar, önderler oldular, en şerefliler 
oldular. 

Bu ilahi vahiy sayesinde taştan 
daha sert olan kalpler yumuşamış, 
düşmanlığın yerini kardeşlik, zul-
mün yerini adalet ve ihsan almış-
tır. Bir kişi yani Rasulullah (sav) 
efendimiz ile ve tek bir kitapla tari-
hin akışı değişmiştir, dünya değiş-
miştir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Ke-
rim’de Kur’an-ı ruh olarak niteler. 
Çünkü O bütün insanları cehalet 
ikliminden kurtarıp onlara, insanlı-
ğa hayat vermiştir. O hablullahtır. 

Allah’ın sapasağlam kopmayan 
ipidir. O kendisine hiçbir zaman, 
indiği zamandan ve bütün zaman-
lardan kendisinde hiçbir eğrilik ve 
şüphe bulunmayan bir kitaptır” 
dedi. 

Poçanoğlu, “O öyle bir kitaptır 
ki, bütün zamanlarda tertemiz iyi 
terbiye görmüş üslup ve edasını 
üstadından almış, ağızlardan ağız-
lara çok sayıda hafız tarafından 
nakledilmiştir. 

Dünyanın bütün kitapları silin-
se yok olsa, kaybolsa artık o yok ve 
olmuş kaybolmuştur. Ama Kuran-ı 
Kerim öyle bir kitaptır ki silinse, 
kaybolsa... Hafızların hafızasında 
hemen o gün yeniden yazılacak 
bir kitaptır.  Çünkü Hz. Peygamber 
(S.A.S) efendimize indiği günden 
itibaren günümüze kadar yüzlerce, 
binlerce, milyonlarca hafız tarafın-
dan satır satır ezberlenen tek ilahi 
bir kitaptır” diye konuştu. 

‘HAFIZLARIMIZ BU ÜMMETİN EN 

ÖNEMLİ EVLATLARIDIR’
Hafızların yeniden adaleti ve 

hakkı bütün dünyaya ve insanların 
kalbine yazacaklarına inandığını 
belirten Poçanoğlu, “Hafızlarımız 
İslami ilimleri kuşanmak suretiyle 
tefsir, hadis, fıkıh gibi Kur-an’ın 
ahlakına da bürünerek yürüyen 
ve yaşayan hafızlar olacaklardır. 
Yürüyen ve yaşayan hafızlarımız 
olduğu müddetçe ümmet yeniden 
dirilecektir. 

Bu ümmet yeniden adaleti ve 
hakkı bütün dünyaya ve insanların 
kalbine yeniden yazacaktır. Hafız-
larımız Rasulullah’ın müjdesiyle 
öyle bir taç giyecekler ki, o tacın 
nuru güneşten daha parlak olacak-
tır inşallah” ifadelerini kullandı.

‘HAFIZLAR ALLAH’IN LÜTFUNA 
HÂSIL OLMUŞ ÖZEL KİŞİLERDİR’

Hafızların Allah’ın lütfuna hasıl 
olmuş kişiler olduğuna dikkat çe-
ken ve Kur’an-ı Kerim ve hafızlı-
ğın önemine dikkat çeken Diyanet 

İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş 
de “Kur’an-ı Kerim-i bizzat ken-
di hayatında yaşayarak onun gü-
zelliklerini gösterip ve bize örnek 
olan efendimize sonsuz salat ve 
selam olsun.  Peygamber efendi-
miz (s.a.s)’den Kur’an-ı Kerim-i 
alarak, ezberleyerek onu nesilden 
nesile aktardan bütün hafızlarımı-
zı, âlimlerimizi, İslam büyükleri-
mizi ve şehitlerimizi rahmetle yâd 
ediyorum. Kur’an-ı Kerim-i baştan 
sona ezberleyerek sadırlarına alan 
değerli hafızlarımızı da huzurla-
rınızda tebrik ediyorum. Cenab-ı 
hak inşallah yüce kitabına layık bir 
şekilde ömür sürmeyi kendilerine 
nasip eylesin.  

Hafızlarımız Allah’ın lütfuna 
nail olmuş özel kişilerdir. Sadırla-
rına almayı nasip ettiği Kur’an-ı 
kendilerine rehber edinmeyi, onun 
ahlakıyla ahlaklanmayı, onun yo-
lunca yürümeyi kendilerine bir 

ömür boyu lütfetsin inşallah. Bu-
radan onları hafızlığa yönlendiren 
ve hafız olmalarında büyük katkı-
lar sağlayan, büyük bir heyecanla 
onların hafız olmalarını bekleyen 
ve onlar için büyük bir aşk ve he-
yecan yaşayan ailelerini de tebrik 
ediyorum.  

Hafızlarımızın yetişmesinde 
emeği geçen, özveriyle onları çalış-
tıran, derslerini dinleyen ve onları 
hafız olarak yetiştiren hocalarımıza 
ise teşekkür ediyorum” dedi 

‘CENAB-I ALLAH BU ÇABALARINI 
KARŞILIKSIZ BIRAKMASIN 

İNŞALLAH’
Hafızların yetişmesinde emeği 

geçenlere teşekkür eden Keleş, “ 
Resulullah (s.a.s)  bir hadisi şerif-
te buyurduğu üzere  “Bir topluluk 
Kur’an-ı Kerim-i okumak üzere 
veya dinlemek üzere veya onu mü-
zakere etmek üzere bir araya gelir-
se Allah’ın rahmeti orayı kuşatır.” 
Bugün buraya bunun için geldiniz, 
yürüyen Kur’anlar için geldiniz. 
Burada bulunuşunuz Kur’an-ı Ke-
rimden dolayıdır. 

Hiç şüpheniz olmasın ki bu 
hadisi şerifteki müjdeye hepiniz 
nail olmaktasınız. Rahmeti ilahi-
nin kuşattığı böyle bir topluluğun 
içinde bulunmamdan dolayı Ce-
nab-ı Hakka ne kadar şükretsem 
azdır.  “Kalbinde Kur’an-ı Kerim-
den hiçbir şey bulunmayan kişi 
yıkık bir virane gibidir” buyuruyor 
Peygamber efendimiz. Bu bakım-
dan Kur’an-ı Kerim-i baştan sonra 
ezberleyen bu yavrularımızı Allah 
katında ne kadar değerli bir mev-
kilerinin olduğunu bu hadisi şerifi 
göz önünde bulundurunca anlaya-
biliyoruz.  Konya müftülüğümüz 
başta olmak üzere diğer müftü-
lüklerimizde çalışan tüm kardeş-
lerimizi tebrik ediyorum. Cenab-ı 
Allah bu çabalarını karşılıksız 
bırakmasın inşallah” ifadelerini 
kullandı. Protokol konuşmalarının 
ardından  mehter takımı eşliğinde 
öğrenciler “Hafızlar Geçidi Sere-
monisi” yaparak sahnede yerleri-
ni aldılar.  İzacet merasimi Konya 
Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem 
Keleş ve İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu tarafından hafız öğrencilere 
verilen hediye takdimi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Görevlisi Prof. Dr. Ali Akpınar 
tarafından yapılan dua ile son bul-
du. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Aydın

Hafızlığını tamamlayan öğrenciler Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran takımı eşliğinde misafirleri selamladılar.

Törene katılan Protokol üyeleri ve hafızlar, başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere vatan 
savunmasında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı gönderdi.

Ahmet Poçanoğlu Dr. Ekrem Keleş Prof. Dr. Ali Akpınar
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Binali Yıldırım: Konya’nın gönlümde ayrı bir yeri var
Son Başbakan ve Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi 28’inci Başkanı 
Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ı ziyaret etti. Yıldırım, Konya’nın 
gönlünde her zaman ayrı bir yeri ol-
duğunu ifade etti.

Çeşitli programlara katılmak 
üzere Konya’ya gelen son Başba-
kan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) 28’inci Başkanı Binali Yıl-
dırım, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Tekrar Konya’da bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Binali Yıldırım, Konya’nın gönlün-
de her zaman ayrı bir yeri olduğu-
nu ifade etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da “Cumhurbaşkan-

lığımızın öncülüğünde son Başba-
kanımız ve TBMM Eski Başkanımız 
Binali Yıldırım bey, şehrimize başta 
Yüksek Hızlı Tren ve lojistik merkez 

olmak çok sayıda önemli eser ka-
zandırmıştır. Bütün Konyalılar adı-
na teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Öğrenciler tarımla 
özgüven kazanacak

Yıldırım, Şehit Yunus 
Mermer’in ailesini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ara-
sında tarıma yönelik danışmanlık 
ve eğitim faaliyetlerine ilişkin pro-
tokol imzalandı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Ercan 
Uslu, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle 
her alanda öğrencilerin daha nite-
likli yetişmelerini sağlayacak ortak 
projelere ve eğitim faaliyetlerine 
önem verdiklerini belirterek, pro-
tokol kapsamında özellikle “Tarıma 
Engel Yok”, “Yerli Tohum Milli Ta-
rım”, “Mobil Eğitim Aracı” gibi bazı 
uygulamaları Milli Eğitim Müdür-
lüğüyle gerçekleştirme amacında 
olduklarını ifade etti. Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
ise, 2023 eğitim vizyonu içerisinde 
okullarda çalışmaların daha farklı 
hale geldiğini dile getirerek, “Bu 
kapsamda çocuklarımızın toprak-
la, çiçekle, ağaçla buluşması, çevre 
bilinci kazanması gibi konularda 

zenginleşmesi ve bilinçlenmesi 
açısından Büyükşehir ve ilçe bele-
diyelerimizle her konuda birlikte 
hareket ediyoruz. Bu protokolle 
çocuklarımız geleceğe daha emin 
adımlar atar hale gelecek inşallah” 
ifadelerini kullandı. İmzalanan pro-
tokolle belirlenecek okullarda oku-
yan öğrencilere, ekim-dikim ve ba-
kım işlemlerinden hasadına kadar 
teorikte ve pratikte her aşamasıyla 
tarımsal danışmanlık ve eğitim 
desteği vermek, ayrıca öğrencile-
rin özgüven ve sorumluluk kazan-
malarının sağlanması amaçlanıyor. 
Bunun yanında; Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkısıyla Meram 
Osman Gazi Ortaokulu’nda yürü-
tülen Erasmus Projesi “Kendimle 
Mutluyum Okulumu Seviyorum” 
merkezdeki 9 okulda daha “Okul-
larımız Çiçek Açıyor” başlığıyla uy-
gulanacak.
n HABER MERKEZİ

Çeşitli programlara katılmak 
üzere Konya’ya gelen son Baş-
bakan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin (TBMM) 28. Başkanı 
Binali Yıldırım, Tel Rıfat’ta Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsur-
larına PKK/PYD terör örgütünce 
düzenlenen havan saldırısında 
şehit olan Uzman Onbaşı Yunus 
Mermer’in ailesini ziyaret etti. Bi-
nalı Yıldırım’a Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Mustafa Akış, AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim  Altay, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve AK Parti Konya İl 
Başkanvekili ve İl Başkan Yardım-
cısı Fahrettin Kulu eşlik etti.  

Binalı Yıldırım şehit ailesine 
Kuranı Kerim ve Türk bayrağı he-
diye etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Meram Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gençlerle buluşan TBMM 
Eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi tecrübelerini ve 15 Temmuz gecesini anlattı

‘Fikirlerimiz Necmettin
Erbakan ile yoğuruldu’

Eski TBMM Başkanı ve AK Par-
ti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki dar-
be girişimine yönelik o dönemde 
yaptıkları ilk açıklamaya ilişkin, 
“’Kalkışma’ kelimesi, öyle rastgele 
seçilmiş bir kelime değildir. Üze-
rinde itina ile çalışılarak yapılan bir 
açıklamadır. Gecenin ilerleyen sa-
atlerinde işin seyrini değiştiren bir 
anahtar kelime olduğu da anlaşıl-
dı.” dedi.

Yıldırım, AK Parti Konya İl 
Gençlik Kolları tarafından Tanta-
vi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen programda, gençler-
le sohbet etti, sorularını yanıtladı. 
Konya’da bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yıldırım, 
gençlerle daha fazla vakit geçirmek 
isteklerini, ideallerini yakından ta-
kip etmek, gelecek üzerine gençler-
le konuşmak gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, kendisine yöneltilen 
“Bana çok benziyor dediğiniz bir 
siyasetçi var mı?” sorusu üzerine, 
“Örnek aldığınız bir siyasetçi var mı 
diye sorarsanız, elbette var, Recep 
Tayyip Erdoğan. 

Geçmişte, Turgut Özal’ın siya-
setini de ilk dönemde, 1989’a ka-
dar çok beğeniyordum. O dönemde 
ben inşaat sektöründe mühendislik 
yapıyordum. 

Meslektaşımız, büyüğümüz 
diye ona ilgimiz fazlaydı ama bizim 
hamurumuzun yoğrulduğu, fikri-
mizin, zikrimizin oluştuğu dönem, 
hocamız Necmettin Erbakan döne-
miydi. Allah mekanını cennet eyle-
sin.” diye konuştu. 

Samimiyetten ve doğallıktan 
yana olduğunu ve içinden geldi-
ği gibi hareket ettiğini dile getiren 
Yıldırım, şöyle devam etti: “Bir gün 
Marmaray’ın açılışını yapıyoruz. Bi-
liyorsunuz, dün Cumhuriyetimizin 
96’ncı yıl dönümüydü. 

Marmaray’ı Cumhuriyet’in 
90’ıncı yıl dönümünde, 29 Ekim 
törenleri sonrası açtık. Cumhurbaş-
kanımız, açılışı yaptıktan sonra beni 
kürsüye çağırdı. Çok sayıda ağır 
misafirimizin olduğu bir törendi. 
Kürsüye çıktım. Cumhurbaşkanı-

mız elimden tutup çekiyor. O çeki-
yor, ben çekiyorum, o çekiyor, ben 
çekiyorum. ‘Ne çekiyorsun karde-
şim, elini ver. Seni tebrik edece-
ğim, elini havaya kaldıracağım’ 
dedi. Dedim ki ‘Hiç alışık değiliz’. 
Yani ödüllendirilmeye alışık deği-
liz. Cumhurbaşkanımız takdir eder 
ama içinden eder, rahmetli babam 
gibi. O da beni çok sever ama hiç 
sevdiğini söylemezdi. Cumhurbaş-
kanı da takdir eder ama açık et-
mez.”   

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile tanışma hikayesini 
anlatan Yıldırım, “Kendisiyle 1976 
veya 1977 yılında Kasımpaşa’da 
tanıştık. Ben tersanedeydim, oraya 
geldi. Beni duymuş, tanışmak iste-
di. O şekilde tanıştık.” ifadelerini 
kullandı. 

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile uzun yıllar ülkeye hizmet 
için çalıştığını dile getirerek, “Dü-
şündüklerimin, planladıklarımın 
fazlasını yaptım, eksiğini yapma-
dım. Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde, bir planladıysak, iki yaptık. 

Hamd olsun milletimiz de destek-
ledi. Cumhurbaşkanımız kapı gibi 
arkamızda durdu. Biz de gece gün-
düz demeden çalıştık.” dedi.

‘BAYRAĞIMIZ İNMEDİ, 
EZANLARIMIZ DİNMEDİ’

15 Temmuz’daki hain darbe 
girişiminde yaptığı ilk açıklamada 
“kalkışma” ifadesini neden kul-
landığı sorulan Yıldırım, şunları 
kaydetti: “İlk açıklamayı yapma-
dan önce çok hızlı bir şekilde saha 
araştırması yaptık. Yoğunlaşmanın 
İstanbul’da ve Ankara’da olduğunu 
gördük. Valilerle, emniyet müdür-
leriyle, güvenlikle ilgili bütün bi-
rimlerle konuştuk. 

Cumhurbaşkanımızı aradım, 
kendisiyle değerlendirme yaptık. 
İşin adını orada koyduk, mutabık 
kaldık. Orada ‘kalkışma’ kelimesi 
öyle rastgele seçilmiş bir kelime 
değildir. Üzerinde itina ile çalışıla-
rak yapılan bir açıklamadır. Gece-
nin ilerleyen saatlerinde işin seyrini 
değiştiren bir anahtar kelime oldu-
ğu da anlaşıldı. İnsanlar için işin 
boyutu küçültülmüş oldu. Darbe 

lafını kullanmadık, işin boyutunu 
küçülttük. ‘Bu, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin emir komuta zincirinde 
yapılan bir iş değildir, Bir grubun 
kalkışmasıdır’ dememizle, Anado-
lu’daki İstanbul’daki, Ankara’daki 
birliklerin başındaki komutanlar 
‘Bu darbe değilmiş, bir kalkışmay-
mış’ dediler. Valilerle temas kura-
rak süratle işbirliğine girdiler. Tabii 
burada en önemli şey Cumhurbaş-
kanımızın Başkomutan olarak dira-
yetli duruşu, bizim hükümet olarak 
kararlılığımız ve vatandaşlarımızın, 
milletin, ülkeye, ezana bayrağa sa-
hip çıkması. 

Bunlar kalkışmanın bertaraf 
edilmesi için, o gece yaşanan en 
önemli olaylardı. Hamd olsun, mil-
letimiz canı pahasına bu alçaklara 
geçit vermedi, bayrağımız inmedi, 
ezanlarımız dinmedi.”  

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta ve Konya İl 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mu-
rat Koru da birer konuşma yaparak, 
ziyareti dolayısıyla Yıldırım’a teşek-
kür etti.  n AA
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Son Başbakan Binali Yıldırım, KTÜN’ü ziyaret etti
Son Başbakan ve Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi (TBMM) 28’inci Başkanı Binali 
Yıldırım, bir dizi ziyaretlerde bulunmak 
üzere geldiği Konya’da, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik’i makamında ziyaret etti. Yıldırım’ın 
eşi Semiha Yıldırım’ın da eşlik ettiği, 
Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yer-
leşkesindeki ziyarete Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Top-
rak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve eşi Ayşe Altay, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Selman 
Özboyacı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı katıldı. Rektör Prof. Dr. Ba-

bür Özçelik ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Konya Teknik 
Üniversitesinde gerçekleştirilen proje ve 
çalışmalar hakkında Yıldırım’a bilgi verdi.

Yıldırım, kuruluş olarak yeni olması-
na rağmen köklü fakültelere sahip Konya 
Teknik Üniversitesinin Konya için önem-
li olduğunu ifade ederek yeni akademik 
yılda başta Rektör Prof. Dr. Babür Özçe-
lik olmak üzere tüm akademik ve idari 
personel ile öğrencilerine başarılar diledi. 
Ziyarette, ayrıca Rektör Prof. Dr. Babür 
Özçelik tarafından Yıldırım’a tablo tak-
dim edildi. Ziyaretin ardından, Yıldırım 
ve beraberindekiler, yerleşkedeki fuaye 
alanında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
öğrencilerinin hazırlamış olduğu projele-
rin yer aldığı sergiyi gezdi. Yıldırım, son 
olarak yerleşke kantinindeki öğrencilerle 
bir süre sohbet etti. n HABER MERKEZİ

Son Başbakan ve TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, “Yarım asra yakın bir süredir eğitim veren Selçuk Üniversitesi yetiştirdiği insan gücü 
ve bünyesinden çıkan iki üniversitenin yanı sıra YÖK sıralamasındaki yeri itibariyle de başarasını tescillemiştir” dedi

‘Selçuk, başarısını tescilledi!’
Selçuk Üniversitesi 2019-2020 

Akademik yıl açılışı Eski Başbakan ve 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla gerçekleşti. Akademik 
yılın ilk dersini veren Türkiye Cum-
huriyeti 65. Hükümeti Başbakanı ve 
İzmir Milletvekili Yıldırım’a Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin tarafından Fahri Doktora 
Unvanı verildi. 

Selçuk Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi 30 Ağustos 
Salonunda düzenlenen 2019-2020 
Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Dok-
tora Tevdi Törenine; Türkiye Cum-
huriyeti 65. Hükümeti Başbakanı ve 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve 
eşi, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Kon-
ya AK Parti Milletvekilleri Selman 
Özboyacı,  Leyla Şahin Usta, Ziya 
Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Mustafa Akış,  Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, kaymakamlar, İl Emni-
yet Müdürü Mustafa Aydın, askeri 
erkân, SÜ Rektör Yardımcıları; Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Ge-
nel Sekreter İbrahim Halıcı, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, Rektör Da-
nışmanları, dekanlar, okul müdür-
leri, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Selçuk Üniversitesinin 
köklü bir geçmişe sahip olduğunu 
ifade ederek, “1975 yılında kurul-
muş olan Selçuk Üniversitesi, ku-
ruluşundan bu yana geçen 44 yılda 
640 binden fazla mezun vermiş, 
bölgemizdeki 8 üniversitenin kuru-
luşuna katkıda bulunmuştur. 1 yıl 
önce 20 bin öğrenci ve 350’den fazla 
akademisyeni ile Konya Teknik Üni-
versitesi’nin kuruluşuna da öncülük 
etmiş olmasına rağmen yaklaşık 75 
bin öğrencisi ve 6 bin çalışanı ile ha-
len ülkemizin en kalabalık üniversi-
telerinden birisidir. 

Üniversitemiz 23 fakülte, 22 
meslek yüksekokulu, 6 yükseko-
kul, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 
40’dan fazla araştırma merkezi ile 
ülkemiz yükseköğreniminin önemli 
ve köklü bir kurumdur.  Ulusal ve 
uluslararası sıralamalarda üniver-
sitemiz ülkemizdeki 207 üniversite 
arasında 16. Sırada, dünyadaki 26 
binden fazla üniversite arasında ise 
ilk 1000 üniversite içinde yer almak-
tadır” diye konuştu.

Eski Başbakan Binali Yıldırım’a 
Konya’ya teşriflerinden dolayı te-
şekkürlerini ifade eden Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak da, “Sayın 
Başbakanımız Cumhurbaşkanımızla 
beraber gerek Ulaştırma Bakanlı-
ğı döneminde gerekse Başbakanlık 
döneminde ülkemizin tabiri caizse 
çağ atlamasında çok önemli rolleri 
üstlendi. 82 milyon Türk vatandaşı-
nın daha rahat bir ortamda yaşama-
sı için yaptığı çalışmalardan ötürü 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 
devletin temsilcisi olarak saygılarımı 
şükranlarımı arz ediyorum. Selçuk 

Üniversitemiz de lider konumda. 
Buradan 2 tane üniversite çıkmış. 
Onlar da emin adımlarla gelişimleri-
ni sürdürüyorlar. 44 yıllık bir köklü 
geçmişinin olması münasebetiyle 
Selçuk Üniversitesinde bir yerde 
ağabeylikte yapabiliyor. Böyle çok 
özel bir bilim yuvasında bulunmak 
tabii ki bizlere çok büyük heyecan 
ve gurur veriyor. Hepinizi teşekkür 
ediyorum. Öğrencilerimize başarılar 
diliyorum” dedi.

Eski Başbakan İzmir AK Parti 
Milletvekili Binali Yıldırım, “Konya 
deyince akla hoşgörü, sevgi gelir, 
çünkü sevgiyi hoşgörüyü bütün 
dünyaya yayan Mevlana’nın şehri-
dir Konya. Bugün kadim devletleri-
mizden Selçuklu’nun adını taşıyan 
üniversitemizde sizlerle beraberiz. 
44 yıllık bir geçmişi var neredeyse 
yarım asır. 2 üniversiteyi bağrından 
çıkarmış ve binlerce yetişmiş insanı-
mızın eğitim, öğretim gördüğü güzel 
bir üniversitemiz en başarılı üniver-
sitelerimizden bir tanesi. YÖK’ün 
yayınladığı listede bu başarı tescil-
lenmiş vaziyette dünyadaki ilk bin 
üniversite içerisinde de haklı olarak 
yerini alıyor. 

Bugün bu üniversitede iki güzel-
liği birden yaşıyoruz, birincisi yeni 
eğitim, öğretim yılına genç üniver-
siteli kardeşlerimizle, hocalarımızla 
sizlerle beraberiz; ikincisi de şahsıma 
tercih ettiğiniz Fahri Doktora müna-
sebetiyle buradayız. Ben bu vesileyle 
üniversitemizin senatosuna, değerli 
Rektörümüze bizi böyle bir paye ile 
takdir ettikleri için şükranlarımı su-
nuyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
KONYA DESTEK ALAN DEĞİL, KATKI 

SAĞLAYAN BİR ŞEHİR
Konya’nın destek alan değil dev-

let bütçesine katkı yapan bir şehri 
olduğunu dile getiren Eski Başbakan 
Binali Yıldırım İzmir Milletvekili Bi-
nali Yıldırım, Konya’yı bir adım öne 
geçiren kamu yatırımları değil, özel 
sektörün atılımları olduğunu belirtti 

Selçuk Üniversitesi’nin 44 yıllık 
süre içerisinde çok sayıda fazla öğ-
renciyi mezun ettiğini dile getiren 
Eski Başbakan Binali Yıldırım, “Kon-
ya’da Selçuk Üniversitesi ile beraber 
bugün 5 üniversitemiz var. Demek 
ki Konya sadece sanayi, turizm, ta-
rım değil aynı zamanda gittikçe bir 

eğitim şehri olmaya da devam edi-
yor. 5 üniversitesiyle 140 bine yakın 
öğrencisiyle Konya’nın daha da ge-
lişmesi için üniversitelerimiz çok bü-
yük kaynağımız, çok büyük desteği-
miz olarak görüyoruz. Tabii burada 
yabancı öğrenci sayısı bakımından 
potansiyelimizin daha da yüksek ol-
ması kanaatindeyim. 

Genel ölçü öğrenci sayısının yüz-
de 5’i kadar yabancı uyruklu öğrenci 
olmalı. Buna ihtiyacımız var. Çünkü 
buraya gelen öğrenciler sadece üni-
versite tahsili yapmıyor Türkiye’yi 
tanıyor ve memleketlerine döndük-
lerinde bizim gönüllü elçimiz olu-
yorlar. Ve onlar ülkelerinde önemli 
sorumluluklar önemli görevler al-
dıklarından Türkiye’ye bakışları çok 
daha farklı oluyor. Küresel öğrenci-
lerin sayısının artması hem eğitim 

turizmi açısından hem ülkeye katma 
değer sağlaması hem de ülkemizin 
dışarda tanıtımına yönelik büyük bir 
katkı dağlıyor” diye konuştu.

“Üniversitelerle ilgili gerçek 
reform, gerçek yatırım iktidarımız 
döneminde programa koyduğumuz 
her ilde mutlaka en az bir üniversite 
olacak hedefimizin gerçekleştirilme-
siyle yaşanmıştır” diyen Eski Baş-
bakan Yıldırım, “Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ortaya koyduğu bu vizyon ile bugün 
iki yüz yedi tane üniversitemiz var. 
Her ilde üniversitemiz var. 

Bazı illerde birden fazla üniver-
sitemiz var, Konya, İstanbul, Ankara 
ve diğer büyük illerimizde olduğu 
gibi. Hani bir zamanlar “üniversite 
vardı da biz mi gitmedik ?” söylemi 
vardı ya şimdi artık o söylem ge-

çerliliğini yitirdi. Neden çünkü şuan 
da üniversiteye erişim bakımından 
dünyada ikinci sıradayız” dedi.

‘BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ’
Türkiye Cumhuriyeti olarak ya-

şadığımız coğrafyanın çok dinamik 
bir coğrafya olduğunu ifade eden 
Eski Başbakan Binali Yıldırım, “İbni 
Haldun’un bir meşhur lafı vardır: 
‘Coğrafya kaderdir’ bizim kaderimiz-
de bu topraklarda yaşamak varmış. 
Bu topraklarda yaşamanın bedeli 
de ağır. Biz bunu asırlardır yaşaya-
rak görüyoruz. Hele hele son 40 yıl 
içerisinde maalesef ülkemizde bir 
yandan bölücü terör örgütü bir yan-
dan FETÖ başta olmak üzere ege-
menliğimizi, toprak bütünlüğümü-
zü, kardeşliğimizi korumak için bir 
mücadele veriyoruz. 40 yıl içerisinde 
kaybettiğimiz insan sayısı İstikbal 

Harbimizde kaybettiğimizden çok 
daha fazladır. Bu bölge bu toprak-
lar üzerinde planı olan emperyalist 
güçler, Türkiye’nin enerjisini terörle 
azaltarak emellerini gerçekleştirmek 
istiyorlar. 

Türkiye’nin kalkınma mücadele-
sini geciktirmek istiyorlar. 2011’de 
Suriye’de bir iç savaş başladı ve biz 
en büyük sınır ülkesi olarak bu iç 
savaştan, iç karışıklıktan en fazla et-
kilenen ülke olduk. En büyük bedeli 
biz ödedik ve burada 20 milyon in-
san hayatını kaybetti, bir kısmı ülke 
içinden başka yerlere göç etmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Bizim amacımız; biran önce Su-
riye’de bu iç savaşın son bulması ve 
emperyalist hedeflerin sona ermesi 
ve bölgede barışın, huzurun tekrar-
dan tesis edilmesidir” dedi. 

Binali Yıldırım, “Ne diyor bir Çin 
atasözü ‘Bir yılı hedefliyorsanız to-
hum ekin. Eğer 10 yılı planlıyorsanız 
ağaç dikin.  Eğer yüzyılı ve nesilleri 
hedefliyorsanız insan yetiştirin’ İşte 
Selçuk Üniversitesi de bunu yapıyor. 
Nesilleri nesillere taşıyacak gençleri-
mizi yetiştiriyor.  

Bu vesileyle bugün akademik 
yıl açılışında sizlerle beraber oldu-
ğumuz için bahtiyarlığı bir kez daha 
ifade ediyor. Yeni eğitim-öğretim 
yılının başarılarla dolu geçmesini 
Mevla’mdan niyaz ediyorum” diye-
rek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından, 
Binali Yıldırım’a Fahri Doktora Payesi takdim edildi.

Mustafa Şahin Binali YıldırımCüneyit Orhan Toprak
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Kayıp olarak aranan 
kişinin cesedi bulundu

Pancar yüklü TIR
devrildi, şoför yaralandı

Otomobil şarampole 
devrildi: 1 yaralı

Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 
iki aydır kayıp olarak aranan kişi-
nin cansız bedeni bulundu. Edi-
nilen bilgiye göre, iki ay önce 66 
yaşındaki Ünsal Ersöz’den haber 
alamayan yakınları durumu polis 
ekiplerine bildirdi. Uzun süre ara-
nan Ersöz’ü bulamayan ekipler 
arama çalışmalarına ilçe genelin-
de devam etti. Yapılan çalışmalar 
kapsamında Ünsal Ersöz’ün cansız 
bedeni ekipler tarafında bulundu. 
Ersöz’ün cesedi otopsi yapılmak 
üzere Konya Numune Hastanesine 

getirildi. Yaşlı adamın kesin ölüm 
nedeni yapılacak otopsinin ardın-
dan netlik kazanacak. n İHA

Konya’da pancar yüklü TIR’ın 
devrilmesi sonucu bir kişi yara-
landı. Alınan bilgiye göre İdris Kı-
lıç idaresindeki 42 GR 379 plakalı 
pancar yüklü TIR, Ömeranlı-Kulu 
kara yolunun 15’inci kilometresin-
de, sürücünün direksiyon hakimi-

yetini kaybetmesi sonucu şaram-
pole indi. Yol kenarına devrilen 
TIR’ın sürücüsü Kılıç yaralandı. 
Ambulansla Kulu Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırılan sürücünün duru-
munun iyi olduğu öğrenildi.
n AA

Derbent ilçesinde, otomobilin 
şarampole devrilmesi sonucu araç 
sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye 
göre, Hüseyin Kuşpınar idaresin-
deki 42 BE 927 plakalı otomobil, 
Derbent ilçe merkezi yönüne seyir 
halinde iken sürücüsünün direksi-

yon hakimiyetini yitirmesi sonucu 
yoldan çıktı. Şarampole devrilerek 
yan yatan araç içerisinden yaralı 
olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı 
hastanede tedavi altına alındı. Sü-
rücünün hayati tehlikesinin bulun-
madığı öğrenildi. n AA

Suriye uyruklu karı kocanın gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonu meselesi yüzünden çıkan tartış-
ması kanlı bitti. Jiletle karısının boğazını kesen koca, sonra kendi boğazını da kesti, ikisi de komada!

Önce tartıştığı karısını, 
ardından kendini kesti

Konya’da karı koca arasın-
da cep telefonu nedeniyle çıkan 
tartışma sonucu yabancı uyruklu 
koca jiletle önce karısının boğazını 
ardından kendi boğazını kesti. 

Olay, gece saat 02.00 sıraların-
da merkez Karatay ilçesi Çomaklı 
Mahallesi 17038. Sokak üzerinde-
ki müstakil evde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Suriye 
uyruklu ve ülkeye kaçak yollardan 
girdiği tespit edilen 2 çocuk babası 
Hasmet El A. ile karısı Engame A. 
arasında cep telefonu meselesi yü-

zünden tartışma çıktı. Çıkan tartış-
mada Hasmet El A., evde bulduğu 

jilet ile önce karısının boğazını ar-
dından kendi boğazını kesti. 

Yaralı kadın yaralı halde evden 
çıkarak komşularından yardım is-
tedi. İhbar üzerine olay yerine sağ-
lık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan ekipler, ya-
ralanan karı kocaya ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptı. 

Ambulansla kent merkezinde-
ki hastanelere kaldırılarak tedavi 
altına alınan karı kocanın hayati 
tehlikelerinin bulunduğu öğrenil-
di. Olayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Konya’da narkotik polisinin 
düzenlediği uyuşturucu operasyo-
nunda 9 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, merkez ilçelerde uyuştu-
rucu operasyonu düzenledi. 

Operasyonda uyuşturucu 
madde ticareti yapmak, uyuşturu-
cu kullanma ve bulundurma suç-
ları kapsamında 7 kişi gözaltına 

alındı. Adreslerde yapılan arama-
larda, 18 bin 964 adet uyuşturucu 
hap, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek 
ele geçirildi. Öte yandan, Konya 
merkezde ve Seydişehir ilçesinde 
küçük paketler halinde piyasaya 
uyuşturucu madde sürmeye ça-
lışan 2 şüpheli dün Seydişehir’de 
yakalandı. 

Şahısların araçlarında yapılan 
aramada ise 227 gram eroin ele 
geçirildiği öğrenildi. n İHA

Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Televizyon alev aldı, evde yangın çıktı! 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama
Konya’da bir apartmanın ikinci katında-

ki dairede, televizyonun alev alması sonucu 
çıkan yangında, 7 aylık hamile kadın ve eşi 
ile apartmandaki 8 kişi dumandan etkilen-
di. Karatay ilçesi Destanlı Sokak’ta bulunan 
Ak Cami Sitelerine ait apartmanın ikinci ka-
tında oturan Ömer ile 7 aylık hamile olduğu 
öğrenilen eşi Büşra Bayam’ın evinde tele-
vizyonun alev alması sonucu yangın çıktı.

Aynı binada yaşayan komşuların ha-
ber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda 
ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan 
yangında dumandan etkilenen çift ile aynı 
apartmanda bulunan 8 kişi, ambulanslar-
la kent merkezindeki çeşitli hastanelere 
kaldırılırken binada bulunanalar da tahliye 
edildi. 

Dumandan etkilenen apartman sakin-
lerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir 
saat süren söndürme çalışmalarının ardın-
dan kontrol altına alındı. Soğutma çalış-
malarının ardından eve giren polis ekipleri, 
yangınla ilgili inceleme başlattı. n AA

Karaman’da iki grup arasında 
çıkan ve 1’i polis 2 kişinin silahla 
yaralandığı olayda gözaltına alı-
narak adliyeye sevk edilen 10 ki-
şiden 2’si tutuklandı. Olay, önceki 
gün saat 17.00 sıralarında Kirişçi 
Mahallesi Mezbaha Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, iki grup arasında çıkan 
kavga üzerine olay yerine sevk 
edilen Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekibi, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu 
esnada kavga eden taraflardan bi-
risi pompalı tüfekle etrafa rastgele 
ateş etmesi üzerine olaya müda-
hale eden polis memuru Yücel K. 
ile oradan geçmekte olan Zafer Ş. 
isimli vatandaş seken saçmalar-
dan yaralandı. Yaşanan olayın ar-
dından bölgeye çok sayıda polis ile 
sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis 
memuru Yücel K. ile Zafer Ş., am-
bulansla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 

alınırken, sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Polis olay anın-
da 3 kişiyi daha sonrada kavgaya 
karıştığı ileri sürülen 7 kişiyi gözal-
tına aldı. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlana 10 kişi, Karaman Devlet 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 

geçirildikten sonra polisin geniş 
güvenlik önlemleri altında adliye-
ye sevk edildi. Şüphelilerden H.A. 
ile R.A. tutuklanarak Karaman M 
Tipi Kapalı Cezaevine konarken, 
diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. n İHA

Devrilen kamyonda sıkıştı
güçlükle kurtarıldı

Kamyonetin çarptığı lise
öğrencisi ağır yaralandı

Aksaray’da yapımı devam eden 
yol çalışmasında devrilen kamyon-
da sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye 
ekiplerinin çalışması sonucu kurta-
rıldı. Kaza, Aksaray’ın Gülağaç İlçe-
sine bağlı Bekarlar Köyü mevkiinde 
yapımı devam eden yol çalışması 
alanında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yol çalışmasında gö-
revli Hayrettin K. (45) idaresindeki 
kamyon, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi. Kazada sürücü 
kamyonun kabininde sıkışırken, ça-

lışma arkadaşları tarafından sağlık 
ve kurtarma ekiplerine haber veril-
di. Olay yerine gelen Aksaray İl Acil 
Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü 
ekipleri ve itfaiye ekipleri sıkışan 
sürücüyü kurtarma çalışması ile 
kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarttı. 
Yaralı sürücü olay yerinde hazır bu-
lunan 112 Acil Yardım ekiplerince 
ilk müdahalesi olay yerinde yapıl-
dıktan sonra Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralı sürücünün duru-
munun iyi olduğu öğrenildi.n İHA 

Karaman’da ekmek taşıyan kamyo-
netin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrenci-
si ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde 
Elmaşehir Mahallesi 2240. Sokak’ta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
O.B. (19) yönetimindeki 67 UA 314 pla-
kalı ekmek kamyoneti, yolun karşısına 
geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi İl-

ker G.’ye (15) çarptı. Ekmek arabasının 
çarptığı çocuk 20 metre ileri savrularak 
ağır yaralandı. İlker G. çevredekilerin 
çağırdığı ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan çocuğun hayati tehlikesinin bu-
lunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. n İHA
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En çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından hayata geçirilen ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin himayesinde 
uygulanan “Sıfır Atık Projesi” kap-
samında en çok atık pil toplayan 
okullara ödülleri verildi. Program 
kapsamında Sıfır Atık Projesi’nde-
ki ilk 10 pilot okul tarafından Sıfır 
Atık Sergisi de düzenlendi.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında 

2018-2019 yılı Atık Pil Toplama 
Kampanyası Ödül Töreni ve Sıfır 
Atık Sergisi programı düzenlendi. 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda konuşan Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Ercan 
Uslu, Sıfır Atık Projesi’nin hem 
dünyamızı hem de ahiretimizi imar 
etmeye dönük çok güzel bir çalış-
ma olduğuna değindi. Uslu, “Milli 
Eğitim bünyesinde 110 okula atık 

kutuları yerleştirdik. İnşallah en 
kısa sürede bunu bütün okulları-
mıza yaymayı ve öğrencilerimizle 
birlikte bunu başarmayı hedefli-
yoruz ki bunun nesiller boyu sür-
dürülebilirliği olsun” ifadelerini 
kullandı. Türkiye Atık Pil Derneği 
Temsilcisi Çevre Mühendisi Hatice 
Yıldız da, “Konya’da son beş yılda 
çok büyük mesafeler kat ettik. Üç 
ilçede başlattığımız çalışmayı 31 
ilçeye yaydık. Şu anda bir yıl içe-

risinde Konya’da yaklaşık 15 ton 
atık pil toplanıyor. Bu gerçekten 
büyük bir rakam. Desteklerinden 
dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
ilçe belediyelerine teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından Selçuklu Belediyesi Say-
gı Anaokulu öğrencileri tarafından 
geri dönüşüm malzemelerinden 
hazırlanan defile gösterisi katılım-
cılar tarafından beğeniyle izlendi. 
En çok atık pil toplayan okullara 

ve Sıfır Atık kampanyasındaki ilk 
10 pilot okul tarafından hazırla-
nan Sıfır Atık Sergisinde dereceye 
girenlere çeşitli ödüllerin verildiği 
programın sonunda, öğrenciler ta-
rafından hazırlanan Sıfır Atık Ser-
gisi’nin de açılışı yapıldı. Protokol 
üyeleri, atık malzemelerden ya-
pılan birbirinden başarılı ve güzel 
nesnelerin yer aldığı sergiyi beğe-
nerek gezdi. Programa; Çevre ve 
Şehircilik Konya İl Müdürü Hülya 

Şevik, merkezdeki ve ilçelerdeki 
okullardan öğretmenler, öğrenci-
ler ve aileleri katıldı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayesinde, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından hayata geçiri-
len “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 
Konya Büyükşehir Belediyesi de 
merkezdeki 110 okulu projeye da-
hil etmişti. 
n HABER MERKEZİ

Güneysınır halkından 
İdlib’e yardım TIR’ı

‘Türk milleti asildir,
soykırım yapmaz!’

Konya İnsan Hak ve Hürriyet-
leri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
Güneysınır Temsilciliği, Suriye’de 
yaşayan İdlibli ihtiyaç sahibi aile-
lere gıda ve kıyafet yardımlarını 
ulaştırmak üzere yardım TIR’ı gön-
derdi. Konya İnsan Hak ve Hürri-
yetleri (İHH) İnsani Yardım Derne-
ği Güneysınır Temsilciliği’nin 12. 
yardım TIR’ı Suriye’de yaşayan İd-
libli ihtiyaç sahibi ailelere gönderil-

di. Güneysınır halkının destekleriy-
le TIR’a 6 ton un, 2 ton elma olmak 
üzere gıda, meyve, sebze, bakliyat 
ve kıyafet yüklendi. TIR Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinde bulunan İnsan 
Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani 
Yardım Vakfına ait Lojistik Mer-
kezine doğru yola çıktı. TIR’daki 
insani yardım malzemeleri İdlibli 
ihtiyaç sahiplerine İHH ekiplerince 
dağıtılacak. n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, Ameri-
ka Birleşik Devletleri Temsilciler 
Meclisi’nin Ermenilere 1915’te 
soykırım yapıldığına ilişkin skandal 
iddiaları hakkında önemli değer-
lendirmelerde bulundu. Soykırım 
ve zulümle anılmamış Türk tari-
hinin düzmece iftiralarıyla lekele-
meyeceklerinin altını çizen Başkan 
Ata, “Türk Milleti geçmişinde soy-
kırım ve kölelik göremeyeceğiniz 
nadir milletlerdendir” dedi.

Tanfer Ata yaptığı açıklamada, 
“ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni-
lere 1915’te soykırım yapıldığı id-
dialarına dair tasarıyı kabul etmiş. 
Dinime söven bari Müslüman olsa! 
Bu kovboy torunlarına, Kızılderili 
soykırımı ve kölelik sistemiyle ma-

lum tarihlerini hatırlatırız. Bilinen 
Dünya tarihinin her safhasına ren-
gini vermiş fakat asla soykırım ve 
zulümle anılmamış Türk tarihini, 
düzmece iftiralarıyla lekeleyebile-
ceklerini zanneden ABD meclisi 
üyeleri bilsin ki, Türk Milleti geç-
mişinde soykırım ve kölelik göre-
meyeceğiniz nadir milletlerdendir. 
Ayrıca tarihin derinliklerine inme-
yi bırakın; sadece şu son elli yılda 
sözde demokrasi ve insan hakları 
adına dünyanın dört bir yanında 
dökülen yüz binlerce masumun 
kanı ABD emperyalizminin kirli 
ellerindedir! Yalan ve iftiralar, ter-
temiz tarihimizi kirletemeyecektir. 
Türk milleti asildir. Soykırım kırım 
yapmaz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Gördüğü rüya üzerine 
köyüne okul yaptırıyor

Babası Kamil Türk’ü rüyasında gördükten sonra onun adına bir okul yaptırma kararı alan hayırsever işadamı 
Kamil Türk Hırdavat – Nalburiye sahibi Hamit Türk, protokolün katılımıyla okulun temelini attı

Çumra’nın Türkmenkarahüyük 
mahallesinde ‘Kamil Türk İlk ve 
Ortaokulu’nun temel atma töreni 
gerçekleştirildi. Gördüğü rüya ile 
köyüne okul yaptırmaya karar veren 
hayırsever işadamı köyüne 8 ders-
likli okul yaptırıyor.

8 derslikli Kamil Türk ilköğre-
tim okulunun temeli Çumra Türk-
menkarahüyük Mahallesinde Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
Çumra İlçe protokolü, öğretmenler, 
vatandaşlar ve öğrencilerin katılımı 
ile atıldı.

Babasının adını taşıyacak olan 
okulun temel atma töreninde Kamil 
Türk Hırdavat- Nalburiye adına ko-
nuşma yapan Hamit Türk yılbaşında 
gördüğü rüya ile köyüne okul yap-
tırmaya karar verdiğini belirterek 
şunları söyledi: “Bugün burada bir 
rüyanın temellerinin inşası için bir-
likteyiz. Okulumuza ismini verdiği-
miz Babam Kamil Türk 1954 yılında 
bulunduğumuz mahallede dünyaya 
gelmiş ve sonrasında Konya’ya gi-
derek meslek hayatına başlamıştır. 
Şu an işleri evlatlarına teslim etmiş 
ve bizde 5 operasyon merkeziyle 
tüm Türkiye’ye hizmet etmeye de-
vam ediyoruz. Bizleri bu günlere 
getirdiği için huzurlarınızda baba-
mın ve sevgili annemin ellerinden 
öpüyorum. Konuşmama başlarken 
belirttiğim gibi bir rüyanın gerçek-
leşmesine birlikte şahitlik ediyoruz. 
Bu yılbaşında gördüğüm bir rüya ile 
okulumuzu yapmaya karar verdim. 
Hatta o rüyada okul açılışını Sayın 

Cumhurbaşkanımızla birlikte yapı-
yorduk. Bu rüyayı bizlere gösteren, 
ilham veren Allah’a hamd olsun ve 
geleceğin Başbakanları, valileri iş 
adamları okulumuzdan çıksın inşal-
lah. Devlet babadır, kollayandır ama 
her hizmeti de devletin gerçekleştir-
mesini beklemek yanlıştır. İmkânı 
olan herkes elini taşın altına koymalı 

ve gereken neyse göz kırpmadan 
yapmalıdır. Allah bize bu hizmeti 
nasip etti ve bizde inşallah birazdan 
8 derslikli okulumuzun temellerini 
atacağız. Temelden başlayıp Milli 
Eğitim Bakanlığımıza anahtarı tes-
lim edip çıkacağız.”

Törende konuşma yapan Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak da yap-

tığı konuşmada kendi memleket-
lerine böylesine güzel ve hayırlı bir 
hizmette bulunan hayırsever Türk 
ailesine teşekkürlerini iletti. Bu okul-
da yetişecek öğrencilerin eğitimleri-
ni en iyi şekilde tamamlamalarını ve 
memleketimiz için hayırlı evlatlar 
olarak yetişmelerini temenni etti.
n HABER MERKEZİ

Termal, turizmde de tarımda da kazandıracak

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Seydişehir için 
sadece termal turizm anlamında 
değil, Termal Seracılık Tesisleri 
yatırımları içinde ziyaretlerde bu-
lunuyor. Seydişehir’de  termal su 
kaynaklarıyla turizm sektörünün 
önemli bir kazanım elde edeceğini 
kaydeden Başkan Tutal, ilçemize  
yapılacak termal seracılıkla, ilçemi-
zinde  tarımın gözdesi haline gele-

ceğini kaydetti.
Başkan Tutal, Antalya ziyare-

tinde Kekova Tarım Firması sahibi 
Osman Doğan’la görüşerek Seydi-
şehir’e yapmayı planladığı termal 
seracılık çalışmaları hakkında bil-
gi alış verişinde bulundu.  Belek 
Turizm Yatırımcılar Birliği Genel 
Müdürü Bekir Akkaş ile görüşme 
yapan Başkan Tutal, termal turizm 
konusunda destinasyon çalışması 

ve ilçemizde turizmin canlanması 
konuları hakkında görüştü. 

Termal su kaynaklarını sadece 
turizmde değil tarım sektöründe de 
kullanılmasını hedeflediklerini kay-
deden Başkan Tutal; istihdama yö-
nelik yapılacak yatırımlarımızın her 
zaman takipçisiyiz. Farklı yerlerde 
ilçemize gelen iş adamlarımızla 
birçok yatırım için girişimlerde bu-
lunduk. Seydişehir tarım ve sanayi 

anlamında çok önemli bir noktada. 
Yatırımcılara kapımız her zaman 
açık” dedi. 

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, ayrıca Antalya Konsiad Başkanı 
İsmail İncel ile görüşerek Seydişe-
hir’e termal yatırımcıların davet 
edilmesi ve bilgilendirilmesi için 
çalışmaların yapılması konusunda 
da fikir alışverişinde bulundu. 
n HABER MERKEZİ

Hamit Türk
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0531 710 88 76

 

1- Üniversitemiz bünyesinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına 
ait ihale tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine 
göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda 
yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 50,00 TL. Bedeli Selçuk 
Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya 
Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması 
zorunludur.
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen ihlale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen 
belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma 
Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1- İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere 
haiz olup, engel hali bulunmamak,
4.2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus 
cüzdanı fotokopisi,
4.3- Kantin, kafeterya faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası Faaliyet belgesi;
Mesleki Faaliyet Belgesi: 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre 
Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya 
Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; 
Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/   Pastanelerin ve 
Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum 
Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından  
Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi). 
Fotokopi çekimi gerçekleştirmeye yönelik ilgili odalardan alınan faaliyet belgesi.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.
4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi 
olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin 
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur.
4.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl; Kendi nam ve hesabına 
kantin, kafeterya, pastane, lokanta veya fastfood tarzı işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı 
belge. (Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Ilgın Meslek Yüksekokulu, Akşehir Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi ve Hadim Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan kantin yeri ihaleleri için bu şart 
aranmamaktadır.) 
Fotokopi çekim yeri ihalesine katılacak olanlar içinde Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl 
içerisinde en az 2 (iki) yıl; Kendi nam ve hesabına fotokopi çekim tarzı işletme işi yapmış olduğuna 
dair kanıtlayıcı belge
4.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen 
tutanak ile belgelendirilecektir).
4.9- Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” 
veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4.10- Geçici teminatın Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya 
Vakıflar Bankasının Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 hesabına 
yatırıldığına dair alındı belgesi,
4.11- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.
4.12- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize 
borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair belge Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığından alınacaktır.) 
4.13- İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış 
suretini verecektir. 
5- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6- İstekliler hazırladıkları evrakları en geç ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı 
alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Sıra 
No

Yüz 
Ölçümü 

(m²)

Kiralanan Yerin Cinsi 
(3 Yıl Süreli)

Yıllık 
Muhammen 
Bedel (TL)

Geçici 
Teminat 

%10 (TL)

Öğrenci 
sayısı

İhale Tarihi 
ve Saati

1 168 m² Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Kantin yeri 6.060,00 606 500 13.11.2019-

10.00

2 100 m² Kadınhanı Faik İçil Meslek 
Yüksekokulu Kantin Yeri 4.000,00 400 450 13.11.2019-

11:00

3 145 m² Hadim  Meslek Yüksekokulu 
Kantin Yeri 1.500,00 150,00 40 13.11.2019-

13:30

4 527,80 
m²

Beyşehir Ali Akkanat İşletme 
Fakültesi Kantin Yeri 10.920,00 1.092,00 260 13.11.2019-

14.30

5 600 m² Sosyal Bilimler MYO/Turizm 
Fakültesi Kantin Yeri 113.439,40 11.343,94 4021 14.11.2019-

10.00

6 10 m² Merkezi Derslik Binası
Fotokopi Çekim Yeri 9.596,50 959,65 2500 14.11.2019-

11:00

7 25 m² Ilgın Meslek Yüksekokulu Kantin 
yeri 750,00 75,00 135 14.11.2019-

13.30

8 49 m² Akşehir Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Kantin Yeri 1.500,00 150,00 140 14.11.2019-

14.30

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1074006

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Sahte para operasyonunda 
2 kişiye adli kontrol

Dağda mahsur kalan 
keçileri AFAD kurtardı

Yonca balyaları 
üzerinde tehlikeli yolculuk

28 bin 686 litre kaçak 
akaryakıt elegeçirildi

Karaman’da polisin düzenledi-
ği sahte para operasyonunda gö-
zaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 
kişi adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı. Edinilen bilgiye göre, Kara-
man İl Emniyet Müdürlüğüne bağ-
lı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 
M.D. ve A.C. isimli şahısların pi-
yasaya sahte para süreceği yönün-

de duyum alması üzerine çalışma 
başlattı. Ekipler takibe aldıkları iki 
şahsı düzenledikleri operasyonla 
yakalayarak gözaltına alınırken, 
225 adet sahte 100 lira ele geçi-
rildi. Emniyetteki işlemlerinden 
sonra adliyeye sevk edilen 2 şüp-
heli çıkarıldıkları mahkemece adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
n İHA

Dağlık bölgede bulunan ka-
yalıklarda mahsur kalan keçiler, 
AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, 
Taşkent ilçesi Messeni mevkin-
de meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Mustafa Özağız 112 Acil 
Çağrı Merkezini arayarak 3 tane 
keçinin uçuruma gittiğini ve ka-

yalıklarda mahsur kaldığını bildir-
di. Bunun üzerine bölgeye AFAD 
ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 
3 keçi, AFAD arama kurtarma ve 
İHH arama kurtarma ekiplerince 
kayalıklardan kurtarıldı. Keçiler 
daha sonra sahibine teslim edildi.
n İHA

Karapınar ilçesinde bir kişinin 
balya yüklü kamyon üzerinde teh-
likeli yolcuğu fotoğraflara yansıdı. 
Karapınar-Konya kara yolunda, bir 
kişi, 42 ACY 300 plakalı kamyo-

na yüklü yonca balyaların üzerine 
oturarak yolculuk yaptı.  Çevrede-
ki vatandaşlar ve seyir halindeki 
araçlar, bu kişiyi hayretle izledi.
n AA

Konya’da, 28 bin 686 litre ka-
çak akaryakıt ele geçirildi. İl Jan-
darma Komutanlığı ekipleri, Kon-
ya-Adana kara yolunun Kesmez 
mevkisinde yaptığı uygulamada 
71 FN 77 plakalı bir yakıt tankerini 

şüphe üzerine durdurdu. Tanker-
de yapılan kontrolde 28 bin 686 
litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 
Tanker sürücüsü İ.A. (49) jandar-
mada ifadesinin alınmasının ardın-
dan serbest bırakıldı. n AA

Doğu Türkistan Davamız’ı anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Doğu Türkistan’daki 
Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan zulme dikkat çekerek “Bizim yeni Kızıl Elma’mız Doğu Türkistan olmalı” dedi

‘Yeni Kızıl Elmamız
Doğu Türkistan olmalı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, ‘Doğu 
Türkistan Dâvâmız’ı anlatan Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü “Türkistan Çin ve 
Rus esareti altında. Bizim yeni Kızıl 
Elma’mız Doğu Türkistan olmalı” 
dedi.

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen ve iki saat süren soh-
bette Dr. Mustafa Güçlü, insanoğlu 
tarihinde yüzlerce devlet ve onlarca 
süper gücün gelip geçtiğini belirte-
rek Turanî milletler ve Hz. Yafes’in 
çocukları olarak Orta Asya’ya göç et-
tiğimiz vakit Sarı Irmağın kuzeyinde 
Çinlilerin bulunduğunu, Amuder-
ya’nın güneyinde ise İranlıların ol-
duğunu ve üç bin senedir bu millet-
lerle savaştığımızı söyledi.

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİ: 
KARAHANLILAR

Çinlilerle ilk savaşımızı 
M.Ö.318’de Şansi Savaşı ile yap-
tığımızı ve Hun Devleti’nin o dö-
nem dünyanın en güçlü devleti 
haline geldiğini ifade eden Güçlü, 
Hun akınlarını durdurmak için Çin 
Seddi’nin M.Ö.214’lerde yapıldı-
ğını hatırlatarak 317’lerde Büyük 
Hun Devleti’nin dörde bölünerek 
dağıldığını söyledi. Göktürk Dev-
leti ile tekrar izzeti yaşayan Türk-
lerin M.S.630’larda Doğu Göktürk 
Devleti’nin Çinliler tarafından yıkıl-
masıyla Doğu Türkistan’ın Çin’in 
hâkimiyetine girmesiyle birlikte 
zillet devrinin başladığını kaydeden 
Güçlü, M.S.751’deki Talas Harbi’n-
de Arap-Türk işbirliğiyle Çin’lilerin 
yenildiğini kaydetti. Türklerin müs-
lümanlaşmasıyla ilk kurulan Müs-
lüman Türk Devleti olan Karahan-
lılar’ın 9.yüzyıldan 13.yüzyıla kadar 
Doğu Türkistan toprakları üzerinde 

hüküm sürdüğünü belirten Güçlü, 
Cengizhan, Timürlenk ve Osmanlı-
lar döneminde Doğu Türkistan’daki 
gelişmeleri de tarihi kronolojik saf-
halarıyla birlikte anlatarak özetledi.

DOĞU TÜRKİSTANLILAR DEVLET 
KURUYORLAR

Bazı dönemler bağımsız olan 
Doğu Türkistan’ın, 1863’te “Kaş-
garlı Hanlığı” kurarak bağımsızlığı-
nı ilân ettiğini ve 15 sene Osmanlı 
Devleti’ne tabi olarak yaşadığını 

dile getiren Güçlü, 1877’de Çinlile-
rin tekrar eline geçmesiyle birlikte 
adının da Sincan Uygur Özerk Böl-
gesi olarak değiştirildiğini söyledi. 
Güçlü, 1911’de Çin Halk Cumhuri-
yeti’nin kurulduğunu, 1901’de İsa 
Yusuf’un dünyaya geldiğini belir-
terek 1932’den itibaren Doğu Tür-
kistan’da irili ve ufaklı ayaklanma-
ların meydana geldiğini ifade etti. 
Güçlü, şunları dile getirdi: “1901’de 
İsa Yusuf dünyaya geliyor. 12 Ka-
sım 1933’de Doğu Türkistan İslam 
Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. 
Bayrakları da ay-yıldızlı gök bayrak 
oluyor. 34’de bu devletin yıkılma-
sıyla 1937’de Doğu Türkistan Cum-
huriyeti kuruluyor. Mehmet Emin 
Buğra Cumhurbaşkanı, İsa Yusuf 
da genel sekreter oluyor. 1 Ekim 
1949’da Mao’yla birlikte Çin komü-
nistleşiyor. Müslümanlara baskılar 
artıyor. 1953’te İsa Alptekin, Pamir 
dağlarını aşarak Pakistan üzerin-
den Türkiye’ye geliyor. 57’de Türk 
vatandaşlığına kabul edilerek “Alp-
tekin” soyadını alıyor. Doğu Tür-

kistan’da 1990 ve 95’de katliamlar 
oluyordu.”

‘YENİ KIZIL ELMA’MIZ DOĞU 
TÜRKİSTAN OLMALI’

1 milyon 828 bin kilometreka-
relik Doğu Türkistan topraklarının 
tamamen Çin’in eline geçmesiyle 
günümüze kadar gelen süreçte Uy-
gur Türklerine akla hayale gelmez 
zulüm politikaları uyguladığını be-
lirten Güçlü, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Günümüzde Orta Asya Türk-
lüğünün tümü esaret altında. Batı 
Türkistan Rusların, Doğu Türkistan 
Çinlilerin esareti altında. Şu yüzyıl-
da Türkiye Cumhuriyeti dahil bütün 
Türklerin Kızıl Elma’sı, Doğu Türkis-
tan’ın bağımsızlığı olmalı. Roma ve 
Çin’i unutup Doğu Türkistan’ı nasıl 
kurtarırız olmalı. Ama Çin’in nüfusu 
dolayısıyla herkes Çin’e şirin gözü-
kerek Doğu Türkistan’ı görmezden 
geliyor. Yapılan zulümlere ekono-
mik, siyasi ve askeri gücünden do-
layı kimse ses çıkaramıyor. Kimse 
Çin’i kızdırmak istemiyor.”
n HABER MERKEZİ

‘Konya için birlikte çalışmaya daima hazırız’
Konya Bakırcılar Odası Başkanı 

İbrahim Işık ve Yönetim Kurulu üye-
si Yakup Ayan, Anadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği (ASKON) Konya 
Şubesi Başkanı Yakup Yıldırım ve 
Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret 
etti. Ziyarette, her iki odanın güç 
birliği yaparak, çeşitli çalışmalar ya-
pılacağı konuşuldu. Ziyaretten mem-
nun kaldıklarını dile getiren ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
“ASKON olarak odalarla çalışmalar 
yapmaktayız. Bakırcılar Odasıyla da 
çalışmalar yapabiliriz. Konya’nın so-
runlarının takibi ve çözümü nokta-
sında birlikte hareket edebiliriz. Bir-
likte projeler geliştirerek, şehrimize 
katkı yapmaktan mutlu oluruz. Ül-
kemizin Birlik ve beraberliği daim ol-
sun. Birlikte güzel işler yapacağımıza 
inanıyorum. Sizlere başarılar dileye-
rek, ziyaretinizden dolayı teşekkür 

ederim” dedi.
Konya Bakırcılar Odası Başka-

nı İbrahim Işık oda olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
“Odamız, 1965 yılında Bakırcılar 
Odası olarak kurulur. Oda olarak 
kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri 
yaşatmaya çalışıyoruz. 700 üyemiz 
var. Şehrimizdeki zücaciyeci esnafı 
da odamıza dahil oldu. Esnaflarımızın 
kurumsallaşmasına katkı verirken, 
sorunlarının çözümünü takip ediyo-
ruz. Konya’nın sorunlarının çözümü 
noktasında birlikte hareket etmekten 
ve birlikte projeler yapıp çalışmaktan 
mutlu oluruz. Bizi kabul ettiğiniz için 
sizlere teşekkür eder, çalışmalarınız-
da başarılar dileriz” diye konuştu. 
Bakırcılar Odası Başkanı İbrahim 
Işık, ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım’a bir tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Yöntem Selçuklu Yerleşkesinde 
gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayra-
mı kutlama programında, öğrenci-
lerin birbirinden güzel etkinlikleri 
öğrenci velileri ve davetliler tarafın-
dan beğenilerken, bayram coşkusu 
yaşandı. Cumhuriyet Bayramı kut-
lamasına, Yöntem Eğitim Kurumları 
yöneticileri, öğretmenleri, öğrencile-
ri veliler ile Türkiye Muharip Gazi-
ler Derneği Konya Şube Başkanı ve 
Kıbrıs Gazisi Mustafa Buğur, Kıbrıs 
Gazisi Hikmet Aker, Kıbrıs Gazi-
si Yusuf Ziya Uğurlu, Güney Doğu 
Gazisi Hakan Boran ve davetliler 
katıldı.

Programının açılış konuşması-
nı yapan Yöntem Eğitim Kurumları 

İlkokul ve Ortaokul Müdürü Nuri 
Keleş, “Türk Milleti gururlu olarak 
Cumhuriyet Bayramımızın kutla-
manın hep birlikte coşkusunu ya-
şıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz 
coğrafya tarihin her döneminde 
politik, stratejik ve ekonomik cazibe 
merkezi olmuştur. Bu nedenle zor-
lu bir coğrafya olarak bilinmektedir. 
Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada 
var olabilmenin, büyümenin, güçlü 
ve mutlu olabilmenin temel koşulu 
birlik ve beraberlik bilincine sahip 
olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve 
enerjisini birlik, beraberlik ve kar-
deşliğinden almaktadır. Bu duygu 
ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 
96. kuruluş yıl dönümünü bir kez 

daha kutluyor, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşla-
rını, bu toprakları vatan yapan aziz 
şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran 
ve rahmetle anıyorum. Bayramımız 
kutlu olsun.” dedi.Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı 
ve Kıbrıs Gazisi Mustafa Buğur ko-
nuşmasında öğrencilere cumhuriye-
timize sahip çıkacak olan sizlersiniz 
diyerek “Biliyorsunuz Çanakkale ve 
Kurtuluş Savaşı gazilerimizden kim-
se kalmadı. Ebediyete intikal ettiler. 
Kore gazilerimiz de azaldı. Buradan 
cumhuriyetimizi şekillendiren gazi-
lerimizle birlikte aramızdan ayrılan 
tüm şehitlerimizi rahmetle anıyo-

ruz. Siz gençlerimizden umutluyuz. 
Çünkü cumhuriyetimize sizler sahip 
çıkıp, onu yükselteceksiniz. Cumhu-
riyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını 
anarken, onlara ve bütün şehitleri-
mize rahmet diliyorum” diye konuş-
tu.  Konuşmaların ardından öğrenci-
ler tarafından şiirler okundu. 

Çeşitli halk oyunları gösterile-
ri yapıldı. Okul içindeki Cumhuri-
yet Bayramı spor müsabakalarında 
dereceye giren öğrencilere ödüller 
verildi. Okul korusu tarafından mar-
şlar ve türküler söylendi. Öğrenciler 
programa katılan gazilerle sohbet 
ederek birlikte fotoğraf çektirdiler
n HABER MERKEZİ

Yöntem’den, coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Mustafa Güçlü
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Çözülmesi gereken birkaç problem varken 17 yılın sonunda ülkenin sorunlar havuzu içinde yüzer duruma 
geldiğini söyleyen Hüseyin Saydam, Türkiye’nin Saadet Partisi’ne ihtiyacı olduğunu dile getirdi

Saydam: Ülkenin
Saadet’e ihtiyacı var

Saadet Partisi Konya İl Başka-
nı Hüseyin Saydam, İl teşkilatında 
düzenlediği basın toplantısında ülke 
ve Konya gündemini değerlendirdi. 
Saydam, pazar günü Ankara Kapalı 
Spor Salonunda düzenlenecek olan 
Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Ku-
rultayına tüm Konyalıları ve partili-
leri davet etti. 

‘HER ŞEYİ İTHAL 
EDER DURUMA GELDİK’

Ülke olarak baş döndürücü bir 
gündemle karşı karşıya olunduğunu 
dile getiren Saydam, “Şehrimizin ve 
ülkemizin problemleri var. Vatan-
daşlar olarak bizler zaman içinde 
problemlerin çözülüp, azaltılması-
nı beklerken maalesef problemler 
daha da artıp gidiyor. Hatırlayalım 
28 Şubat süreci sonrası ANASOL-M 
hükümeti döneminde ülkemizde, 
gözle görünen ekonomik sıkıntılar 
ve dindar kesimin özgürlükleri ile il-
gili problemler vardı. Bugün o prob-
lemler çözülmediği gibi nur topu 
gibi bir sürü daha problemimiz oldu. 
Ekonomik problemler o zaman-
ki verilerin de üstüne çıktı. Her ne 
kadar adı konmasa da yüksek sesle 
dillendirilmese de ülkemiz ekono-
mik olarak içten içten yanmaya de-
vam etmektedir. Diğer taraftan dini 
hassasiyetleri olan kesime, özgürlük 
sağlayacağız derken Avrupa Birliği 
adına çıkarılan yasalar neticesin-
de dindar diyebileceğimiz kırmızı 
çizgileri olan bir kesim de kalmadı. 
Kırmızı çizgilerimiz flulaştı. Böylece 
herkes her şeyi yapabilecek bir öz-
gürlüğe ulaştı. Saadet Partisi olarak 
biz her ne kadar tepki de alsak çizgi-
lerimizi korumaya ve bu çerçevede 
hak bildiklerimizi söylemeye devam 
ediyoruz” dedi. 

‘ÇÖPÜ DAHİ İTHAL EDER OLDUK’
Bu iktidar dönemine kadar tarım 

ve hayvancılık yönünden kendi ken-
dine yeten bir ülke iken, buğdayın-
dan samanına, hayvan ithalatından 
et ithalatına, sanayi ürünlerinden, 
teknolojik ürünlere, ilacından tıbbi 
ekipmana pek çok ürünün ithal edil-

diğini hatta yeterli çöpün dahi ithal 
edilir olduğunu söyleyen Saadet 
Partisi İl Başkanı Hüseyin Saydam, 
“Üretmeyen dışa bağımlı sürekli 
tüketen bir ekonomi iyice kırılgan 
duruma geldi. Bu kırılganlık para-
mızı değersizleştirdi. İthalata bağlı 
olarak tüm tükettiklerimiz haliyle 
yabancının parasına bağlı olarak 
sürekli fiyatı artmakta ve hayatımızı 
zorlaştırmaktadır. TUİK verilerinden 
ayrı tutarsak olarak vatandaşımızın 
enflasyonu patlamış durumda. İş-
sizlik zirve yaptı. Veriler doğru ise 
genel olarak yüzde 14, genç işsizlik 
ise yüzde 25 olarak açıklandı. Hiçbir 
dönemde yaşanmayan 100 yıllık 80 
yıllık dev firmalar bu süreçte kon-
kordato ilan etti, iflas etti.  Kayyum 
yetişmedi, neredeyse kayyum da 
ithal edecek duruma geldik. Ön-
ceden bir IMF ye borcumuz vardı, 
şimdi ise sadece IMF ye borcumuz 
yok. Sanki IMF den başka herkese 
borcumuz var gibi. Mecliste büt-
çe görüşmeleri var kamuoyuna da 
yansıdı, önümüzdeki yıl korkunç bir 
miktarı faiz olarak ödeyeceğiz millet 
olarak. Kıymetli basın mensupları-
mız, Avrupa Birliğine gireceğiz diye 
bizimle alakası olmayan bir sürü 
kanun yönetmelik devreye sokul-
du. Ahlâkımız, dini değerlerimiz, 

örf ve adetlerimiz bizi biz yapan de-
ğerlerimiz dejenere edildi. Atama-
sı yapılmayan öğretmenlerimiz, iş 
bulmayan mühendislerimiz, emekli 
olamayan amcalarımız, teyzelerimiz 
var.  Eğitim keşmekeş olmuş, sınav-
larda sıfır çeken ciddi bir miktarda 
öğrencilerimiz var. Üretenin de tü-
ketenin de memnun olmadığı bir 
tarım politikası var. İsraf ederken, 
lükse ve şatafata harcama yaparken 
hiç düşünmeyen, ama memura iş-
çiye zam verilecek mi, milim milim 
hesaplayan, tasarruf aklına gelip va-
tandaşa tasarrufun ne kadar faydalı 
olduğunu anlatan idarecilerimiz var. 
Aile yapımız bozuldu, saygı ve sev-
ginin bittiği, ev içinde herkesin bir 
çatışma içinde olduğu bir aile yapısı 
meydana geldi. Kısacası öğretmene, 
devlet büyüklerine, devletine, dok-
tora, polise, kadına saygısını sevgi-
sini eksik etmeyen bu necip mille-
timizden, bu saydığımız insanlara 
el kaldıran, karşı gelen, çatışan bir 
toplum meydana geldi. Kıymetli ba-
sın mensuplarımız, Eğitim, hukuk, 
adalet, yargı, ordu gibi devleti ayak-
ta tutan dinamikler üzerinde dik-
kat edilmeyip, birtakım oluşumlara 
sızmalara gerekli önlem alınmadığı 
için devleti yıkmak isteyen birtakım 
gruplar oluştu, terör belasının biriyle 

uğraşırken yeni yeni terör örgütleri 
peydah oldu. Tabi ki bu olanlar, ül-
kemizin geldiği son durum itibari 
ile hiçbiri durduk yere kendiliğin-
den olmadı. Bunların hepsi yanlış 
bir idarenin, atılan yanlış adımların, 
uygulanan yanlış politikaların sonu-
cunda oldu. Netice olarak bir süreç 
yaşandı, olan oldu. Geçmişi, yapılan 
hataları bileceğiz. Bundan ders çıka-
racağız, çıkaracağız ki bir daha aynı 
yanlışı tekrarlamayacağız” ifadeleri-
ni kullandı.

‘ÜLKENİN SAADETE İHTİYACI VAR’
Ülkenin kalkınması adına bu 

dönemde Saadet Partisi’ne her za-
mankinden daha çok ihtiyaç duyul-
duğunu söyleyen Hüseyin Saydam, 
“Bunun şuurunda olan bizler, Saa-
det Partisi olarak 3 Kasım da yapa-
cağımız 7. Olağan Kongremizle bir-
likte ülke siyasetine yeni bir heyecan 
ve soluk getireceğiz. Vatandaşımızın 
çaresizliği ve arayışına çare olacak 
tek çözüm Saadet Partisidir. Bu 
kongreden sonra inşallah bu daha 
iyi anlaşılacaktır. Güçlendirilmiş 
kadrolarla, politika kurulları ile ülke 
siyasetine güçlü bir şekilde yeniden 
gireceğiz. Sığınılacak liman olacağız. 
Konya teşkilatı olarak bizlerde 50. 
yılını doldurduğumuz şu günlerde 
Millî Görüş hareketinin çıkış noktası 
olarak tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla, 
hanımlar ve gençlik teşkilatlarımız-
la 03 Kasım 2019 tarihinde Ankara 
Arena da yapacağımız kongremize 
en iyi bir şekilde hazırlandık ve güç-
lü bir şeklide katılacağız inşallah. Bu 
coşkuya katılmak, ülkemizi ayağa 
kaldırmak için atılan bu tarihi günde 
orada olmak isteyen, ülkem adına 
ben de varım diyen tüm hemşeri-
lerimizi kongremize davet ediyo-
rum. Buyurun Konya olarak yeniden 
başlayalım, yeniden ülkemizi olması 
gereken yere taşıyalım. Katılmak is-
teyen herkes il ve ilçe teşkilatlarımı-
za bekliyoruz. Şimdiden 7. Olağan 
Kongremizin hayırlı olmasını diliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.   
n BERKCAN BAŞ

Hüyük’e ‘Yaşlı Bakım ve 
Yaşam Merkezi’ açılacak

Bağımlı gençlerin annelerinden 
rehabilitasyon merkezi talebi

Hüyük ilçesine, Yaşlı Bakım ve 
Yaşam Merkezi kurulacak. Hüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem, yaptığı açıklamada, ilçeye 
kazandıracakları yaşlı bakım ve ya-
şam merkezi için yapılacak hizmet 
binası çalışmalarında son aşamaya 
gelindiğini bildirdi.

Hizmete girdiğinde, 50 kişi ko-
naklama kapasitesine sahip olacak 
merkezden, 150 kişinin de günlük 
bakım hizmeti alabileceğini belir-
ten Başkan Çiğdem açıklamasında 
şunlara yer verdi: “Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın 
desteğiyle Hüyük ilçemizde Tür-
kiye için de örnek olacak bir pro-
jeye imza atıyoruz. Bakanlığımızın 

desteğiyle Hüyük ilçemize kazan-
dıracağımız yaşlı bakım ve yaşam 
merkezi için İmrenler Mahallemiz-
de yürütülen bina çalışmaları ta-
mamlanmak üzere. Bu çalışmaları 
Hüyük Belediyesi ve bir süre önce 
kurduğumuz Hüyük İmrenler Ya-
şam Merkezi Derneği marifetiyle 
hayırsever vatandaşlarımızın da 
yardım ve katkılarıyla sürdürüyo-
ruz. Çalışmaların tamamlanması-
nın ardından bu binamızı bakan-
lığımıza devrini gerçekleştireceğiz 
ve ardından yaşam merkezi bölge-
ye hizmet vermeye başlayacak. Bu 
projeye destek veren bakanımıza 
ve Konya milletvekillerimize çok 
teşekkür ediyorum.” n AA

Konya’da, uyuşturucu bağım-
lısı gençlerin anneleri, bu kişilerin 
tedavisi için açılan rehabilitasyon 
merkezlerinin oldukça pahalı ol-
duğunu dile getirerek, söz konusu 
merkezlerin devlet eliyle kurulma-
sı çağrısı yaptı. 

Karatay ilçesindeki Kayalı-
park’ta toplanan Rehabilitasyon 
Derneği (REHADER) üyesi anneler 
adına açıklama yapan Yasemin Şa-
fak, yaşadıkları mağduriyetlerden 
bahsetti. Şafak, çocukların uyuştu-
rucudan kurtulması ve başka an-
nelerin de canının yanmaması için 
çaba gösterdiklerini söyledi.

Çağın en büyük tehlikelerin-
den birinin uyuşturucu bağımlılığı 
olduğunu aktaran Şafak, şöyle ko-
nuştu: “Bağımlılık kartopu hızıyla 
büyüyen bir tehdit. Uyuşturucu 
bağımlılarını tedavi için var olan 

rehabilitasyon merkezleri oldukça 
pahalı. Bizler rehabilitasyon mer-
kezlerinin devletimizin eliyle ku-
rulmasını istiyoruz. Yurt dışında 
benzerleri olan şehir dışında, köy 
şeklinde, içinde gençleri hem te-
davi edecek hem de meslek edin-
direrek topluma kazandıracak bir 
nitelikte olmasını istiyoruz. Diğer 
bir konu ise torba yasada çıkarılan, 
caydırıcı olması için uyuşturucu 
kullanıcılarına da ceza verileceği 
belirtilen yasaya rağmen uygula-
mada bunu henüz göremiyoruz.”

Dernek Başkanı Erkan Aslan 
da madde bağımlısı gençlerin ban-
kalardan aldıkları ihtiyaç kredilerini 
uyuşturucuya aktardıklarını savu-
narak devlette kaydı olan bu kişile-
re bankaların kredi vermemesi için 
çalışma başlatılmasını istedi.
n AA

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye geneli Siyer-i Nebi Yarışması düzenleniyor. AGD Konya Siyer-i Nebi 
Yarışması Koordinatörü Muhammet Vehbi Birer, “Asla kaybedeni olmayan manevi bir yarışma” dedi

Bu yarışmanın kaybedeni yok!
Anadolu Gençlik Derneği ta-

rafından Türkiye geneli Siyer-i 
Nebi Yarışması düzenleniyor. Bu 
yıl 10.’su düzenlenecek yarışmaya 
liseli ve ortaokullu öğrenciler katı-
lacak. 15 Aralık 2019 Pazar Günü 
saat 11.00’de yapılacak yarışma-
da, Türkiye geneli 100 binlerce ve 
Konya geneli 10 binlerce sınava gi-
recek genç bulunuyor. 

HEDEF, PEYGAMBERİ 
REHBER EDİNDİRMEK

Türkiye geneli Siyer-i Nebi Ya-
rışması hakkında bilgi veren Ana-
dolu Gençlik Derneği Konya Si-
yer-i Nebi Yarışması Koordinatörü 
Muhammet Vehbi Birer, “Kâinatın 
Efendisi ve kâinatın en büyük öğ-
retmeni olan peygamberimiz (SAV) 
gençliğe ve çocuklara önem ver-
miş, onlara öylesine şefkatli, öylesi-
ne candan ve sevgiyle davranmıştı 
ki, gençler etrafında pervane gibi 
olmuş, O’na yürekten bağlanmışlar 
ve İslam davasını öncelikle gençler 
omuzlamıştır. Hazreti Peygam-
berin (SAV) gençleri teşvik eden, 
sıcak ve samimi ilgisi sayesinde 
genç sahabeler zamanla canları ve 
mallarıyla Allah (c.c) yolunda çalışır 
hale gelmişlerdi. Hz. Peygamber 
(SAV) gençleri şu hadisi şerifiyle 
müjdeliyordu: ‘Yedi sınıf insan var-
dır ki Yüce Allah kendi gölgesinden 
başka hiçbir gölge bulunmayan kı-
yamet gününde, bunları kendi arşı-
nın gölgesinde gölgelendirir. Bun-
lardan ilki adil devlet başkanları, 
ikincisi de Allah’(CC)a ibadet ede-
rek temiz bir hayat içinde yetişen 
genç’tir.’ Anadolu Gençlik Derneği 
Genel Merkezi tarafından tüm ülke 
genelinde organize edilen ‘Liseli 
Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i 

Nebi Yarışması’nın bu sene onun-
cusu düzenlenmektedir. Kaybede-
ni olmayan bu yarışmadaki hede-
fimiz, Öğrencilerimizin Efendimize 
(SAV) aidiyet duygularını pekiş-
tirerek gençlerimizin hayatında 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
(SAV) hayatını rehber edinmelerini 
sağlamak ve örnek bir nesil yetiş-
tirmek olacaktır. 

REHBERİ PEYGAMBER OLAN, 
VATAN AŞKIYLA DOLAR

Unutulmamalıdır ki Efendimi-
zin Hayatını bilen ve onu örnek 
alarak yasayan bir genç yaşadığı 
çevreye kayıtsız kalamaz vatan ve 
millet aşkıyla dolu olur vatanı için 
çalışıp gayret etmenin ibadet ol-
duğu bilinciyle hareket eder. Çok 
yönlü düşünür ve bu şekilde bir-
çok faydalı işe vesile olur. Toplum 
olarak birlik ve beraberliğe en çok 
ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 

gençlerin efendimizi örnek alarak 
ayrıştıran değil kucaklayan bir an-
layışla toplumun lokomotif gücü 
olması temel hedeflerimizdendir. 
Bu minvalde öğrencilerimize Prof. 
Dr. Münir Muhammed Gadban’ın 
“Kardeşliğe Davet, Hz. Muham-
med (SAV)” isimli kitabı liseli genç-
lere ücretsiz olarak dağıtılacaktır” 
ifadelerini kullandı.

‘ETKİLİ ŞEKİLDE KİTLEYE 
ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’
Anadolu Gençlik Derneği Kon-

ya Siyer-i Nebi Yarışması Koordi-
natörü Biber, “Sevgi ve kardeşliğin 
teminatı olan Anadolu Gençlik Der-
neği Konya Şubesi olarak İyilik ve 
güzelliklerin yaygınlaştırması için 
Siyer-i Nebi yarışmasından istifa-
de ederek, mesajımızı en doğru ve 
en etkili şekilde muhatap kitlemize 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Anado-
lu Gençlik Derneğimiz tarafından 

gençlerimiz Peygamber’imizin 
(SAV) sevgisini aşılamak ve O’nu 
günümüz gençliğine rehber olarak 
tanıtmak amacıyla düzenlenen bu 
yarışma, tüm Türkiye genelinde 81 
ilde eş zamanlı olarak, Konya’mız-
da ve 31 ilçemizde de tüm Liseli 
öğrencilerine yönelik yapılacaktır. 
Başvuru ve kayıt işlemleri www.
efendimizmizinde.com adresi üze-
rinden, okuduğu okullardan veya 
Anadolu Gençlik Derneği merkez-
lerinden yapabileceklerdir. Lise ve 
dengi okullarda okuyan öğrenciler 
başvurularını, Kayıt Tarihinin son 
günü olan 15 Kasım saat 23.59’a 
kadar yapabileceklerdir. Genel 
merkezimizin vereceği ödüllerinin 
yanı sıra, ilimizde ve ilçelerimizde 
de yarışmada dereceye giren öğ-
rencilerimize ödülleri Mekke’nin 
Fethi Programında 31 Aralık Ak-
şamı verilecektir. Yarışmamızda 

Türkiye Geneli ödüllerimiz, birin-
ciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, 
üçüncüye 3 bin TL dördüncüye 2 
bin TL beşinciye Bin TL ve Konya 
geneli ödüllerimiz birinciye 3 bin 
TL, İkinciye 2 bin TL, üçüncüye 
bin TL, 4.’ye 750 TL, 5.’ye 500 TL 
verilecektir. Ayrıca her ilçemizde 
de ilçelerinde dereceye giren öğ-
rencilere çeşitli ödüller verilecektir. 

Bu yarışmaya katkısı olan herkese, 
başta Millî Eğitim Bakanlığımıza, İl 
ve İlçe Milli eğitim müdürlerimize, 
okul müdürlerimize, öğretmenleri-
mize, ailelere ve emeği geçen tüm 
AGD mensuplarımıza teşekkür 
ediyoruz. Sınava girecek kardeş-
lerimize şimdiden başarılar diliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
n BERKCAN BAŞ

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, 
İl Teşkilatında ülke ve Konya gündemini değerlendirdi.
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Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Kıpçak Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet şehircilik faaliyetlerini 
yerinde inceleme ve işbirliğini geliştirme amacıyla Selçuklu Belediye’sini ziyaret etti

Kıpçak Belediyesi’yle
bağlar güçlendiriliyor

Moldova Gagavuzya Özerk Böl-
gesi Kıpçak Belediye Başkanı ve 
beraberindeki heyet, belediyeler 
arasındaki bağı güçlendirmek,  şe-
hirlerin gelişimine katkı sağlayacak 
olan tüm konularda ortak faaliyet-
lerde bulunmak amacıyla Konya’ya 
geldi.

İlk olarak Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı 
makamında ziyaret eden heyet, 
karşılıklı görüş alışverişinde bulun-
mak, hem kentsel hem de dostluk 
bağlarının ve işbirliğinin gelişti-
rilmesini istediklerini belirterek, 
Selçuklu Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen çalışmaları yerinde in-
celediler. 

Selçuklu Belediyesi ile kurulan 
kardeşlik köprülerinin kendi bölge 
halkları için çok kıymetli olduğunu 
ifade eden Gagavuzya Özerk Böl-
gesi Kıpçak Belediye Başkanı Oleg 
Garizan, Konya’da olmaktan ve 
Selçuklu Belediyesine ait çalışma-
ları yerinde görmekten dolayı çok 
mutlu olduğunu belirtti.  

Kıpçak Belediyesinde çeşitli ka-
demelerde görevli personelle birlik-
te Konya ziyareti gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Başkan OlegGarizon 
, Selçuklu ve Kıpçak arasındaki 
kardeşlik ilişkilerinin zaman içeri-
sinde daha da gelişeceğini, şehirci-
lik adına bütün çalışmaları yerinde 
görerek istifade etmek istedikleri 
söyledi.

Gagavuzya Özerk Bölgesinde 
yer alan Kıpçak’ın, Selçuklu’ya na-
zaran çok küçük bir belediye oldu-
ğunu belirten Başkan Garizan“Kon-
ya’da belediyecilik anlamında çok 
güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. 
Uluslararası düzeyde her yaştan in-
sana hitap eden yüzlerce eserleri ve 
çalışmaları yerinde görüyoruz.  Siz-
lerin belediyecilik deneyimlerinden 

faydalanmak istiyoruz. 
Bizleri burada ağırlayan dostluk 

ve işbirliği adına bizleri içtenlikle 
karşılayan Selçuklu Belediye Baş-
kanımıza gönülden teşekkür edi-

yorum ” dedi.  Moldova Gagavuzya 
Özerk Yeri Kıpçak Belediye Başkanı 
ve ekibini Selçukluda ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, Kardeş belediye iliş-
kilerinin daha da gelişerek devam 
edeceğini ifade ederek belediye 
çalışmaları  hakkında bilgi verdi. 
Konuk heyetin ziyaretiyle karşılıklı 
kardeşlik ilişkilerin gelişmesine ve-
sile olacak altyapının kurulduğunu, 
tarihi, kültürel ve toplumsal bağla-
rın daha da güçleneceğini belirtti.  

Selçuklu Belediyesi hizmet 
binası ve sosyal tesislerde incele-
melerde bulunan heyet, belediye 
çalışmaları hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. 

Başta Sille olmak üzere tarihi 
bölgeler hakkında detaylı bilgi alan 
heyet,  daha sonra Selçuklu Bele-
diyesi tarafından hizmete sunulan 
Kongre Merkezi, Kelebekler Vadisi, 
Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi 
ile çeşitli tesisleri ve parkları daha 
yakından inceleme fırsatı buldu.
n HABER MERKEZİ

Selçukluların Ulu Irmak 
üzerindeki ‘gerdanlıkları’

Anadolu Selçuklu Devleti dö-
neminde Ulu Irmak üzerine yapı-
lan köprüler, mimarileriyle dikkati 
çekiyor. Su mühendisliği, malze-
me, yapı teknik ve teknolojileri ile 
mimari estetik özellikleri bir arada 
bulunduran köprüler, yüzyıllardır 
ayakta duruyor.

Şehri ikiye bölen ırmak üzerin-
deki Debbağlar, Nakkaş, Başköprü 
ve Kalanlar köprüleri, inşa edildik-
leri döneme ait izleri günümüze 
taşıyor. Kent merkezindeki kesme 
ve moloz taştan yapılan Debbağ-
lar Köprüsü, dikdörtgen planlı ve 
üç gözlü mimari yapısıyla dikkati 
çekiyor. 

Kenar gözleri küçük, orta gözü 
ise diğerlerine göre büyük tasarla-
nan köprüde kullanılan malzeme 
ve yapım tekniği eserin 13. yüzyıl-
da Anadolu Selçuklular dönemin-
de inşa edildiğini ortaya koyuyor. 
Halen kullanılan köprü, 27 metre 
uzunluğa, 4 metre genişliğe sahip.

Şehrin kuzeybatısında yer alan 
Nakkaş Köprüsü, iki yöne eğimli 
köprüler grubunda yer alıyor. Köp-
rü, ortada büyük ve yüksek yan-
larda küçük ile dar sivri kemerli üç 
gözden oluşuyor.

BAŞKÖPRÜ VE KALANLAR 
KÖPRÜLERİ

İki yöne eğimli köprüler gru-
bunda ve sivri kemerli üç gözden 
oluşan Başköprü kent merkezinin 
kuzeyinde yer alıyor. Düzgün kes-
me taş ve kaba yonu taş malzeme-
lerle yapılan köprünün, 13. yüzyıl 
Anadolu Selçuklu döneminde inşa 
edildiği biliniyor. 

Kalanlar Mahallesi’ndeki Ka-
lanlar Köprüsü’nün de aynı yüzyıl-
da Ulu Irmak üzerine Selçuklular 
tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. 
Tek yöne eğimli köprüler grubun-
da yer alan köprü ikisi büyük, ikisi 
küçük sivri kemerli dört gözden 

oluşuyor. Düzgün kesme ve kaba 
yonu taş malzemeden inşa edilen 
köprünün uzunluğu yaklaşık 36 
metre. 

‘TAM ANLAMIYLA BİR 
SELÇUKLU ŞEHRİ’

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mustafa Doğan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Aksaray’ın 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
önemli merkezlerinden biri oldu-
ğunu söyledi. Özellikle Payitaht 
Konya’dan sonra Aksaray’ın ikin-
ci payitaht hüviyetinde olduğunu 
belirten Doğan, şunları dile ge-
tirdi: “Şehrin içerisinden geçen 
Ulu Irmak üzerindeki Debbağlar, 
Nakkaş, Başköprü ve Kalanlar köp-
rüleri, Anadolu Selçukluları döne-
minde inşa edilen adeta birer ger-
danlık gibidir. Bu köprülerimizin 
gerek Osmanlı gerekse de cum-
huriyet dönemlerinde restorasyon 
çalışmaları yapılmıştır.”

Doğan, genel itibarıyla köprü-
lerin Anadolu Selçuklu dönemi-
ne tarihlendiğini, özellikle şehre 
önemli  katkılar sağlayan ve Aksa-
raylıların gönlünde derin iz bırakan 
2. Kılıçarslan döneminde yapıldığı-
nın bilindiğini vurguladı. O dönem-
lerde Aksaray için “Bağdat gibi şe-
hir” ifadeleri kullanıldığını anlatan 
Doğan, “Şehre gelen tüm seyyah-
lar Aksaray’ı anlatırken Aksaray’ın 
içinden geçen Ulu Irmak’ın şehre 
ayrı bir hayat verdiğini, şehrin her 
yerinin bağ, güllük ve gülistanlık 
olduğunu ifade etmişler. İşte bu 
şehri ikiye bölen Ulu Irmak üzerin-
de o dönemde ulaşımı sağlamak 
amacıyla ecdadımız bu güzel ve 
nadide eserleri inşa etmiştir. Her 
biri taş işçiliğinin en güzel örnek-
leri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu köprülerin genelde 3 gözlü ve 
kemerli inşa edildiğini görüyoruz.” 
sözlerine yer verdi.  n AA

AK Parti Karatay ailesi grup toplantısına katıldı

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde(TBMM) AK 
Parti Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında gerçekleştirilen AK 
Parti Grup Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, AK Parti Karatay 
İlçe Yönetimi, ilçe kadın ve genç-
lik kolları yönetimleri ve mahalle 
başkanlarının yanı sıra belediye 
meclis üyelerinin katıldığı prog-
ram kapsamında AK Parti Karatay 
Ailesi, Türkiye ve dünya gündemi-
ne dair önemli açıklamalar yapan 
AK Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı Grup Toplantısı’nda büyük 

bir coşkuyla dinledi. 
AK Parti Karatay İlçe Teşki-

latı, AK Parti Grup Toplantısı’nın 
ardından AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya Milletvekilleri ile Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca; AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’la kısa bir görüşme de ger-
çekleştirdi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ve AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, günün 
anısına Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a hat işlemeli bir 
tablo takdim ederlerken; AK Par-
ti Karatay Ailesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ih-

mal etmedi.
GENÇ: CUMHURBAŞKANIMIZ VE 

GAZİ MECLİSİMİZE 
DESTEK VERMEK İSTEDİK 

Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, ülke olarak önemli bir sü-
reçten geçtikleri bugünlerde AK 
Parti Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve gazi meclise destek vermek 
istedikleri için Grup Toplantısı’na 
katıldıklarını belirtti. Başkan Meh-
met Genç, “Ülke olarak zor bir 
süreçten geçiyoruz. Bu süreçte 
de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 
gazi Meclis’imize destek vermek 
istedik. 

AK Parti teşkilatları olarak bu-
güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da ülkemizin, liderimizin ve 

ordumuzun en büyük destekçisi 
olmaya devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı. 

KILCA: ŞEHİRLERİMİZ ARTIK 
SORUN DEĞİL DEĞER ÜRETİYOR

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da her fırsat ve platform-
da dik duruşunu tüm dünyaya 
gösteren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kendilerine ve 
Türkiye’ye büyük güç verdiğini 
belirtti. 

Başkan Hasan Kılca, şunları 
kaydetti: “AK Parti iktidarlarıyla 
birlikte ülkemizin dört bir yanında 
büyük gelişmelere ve çok önemli 
atılımlara hep birlikte şahitlik et-
tik. Özellikle yerel yönetimlerde 
çok büyük işler başarıldı. Artık 
şehirlerimiz, sorun değil değer 

üretir hale geldiler. ‘Halka hizmet 
Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla ha-
reket eden AK Partili belediyele-
rimiz, ortak hedefler çerçevesinde 
şehirlerimizi ve insanımızı bir is-
tikbale yönlendirerek mamur şe-
hirler, dünya kentleri oluşturdular. 
Sadece hizmette değil, siyaset ve 
diplomaside de çok önemli başa-
rılar elde edildi. Bu, elbette Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, 
gazi meclisimizin çelik iradesi ve 
şanlı ordumuzun kararlılığı saye-
sindedir. Karatay Belediyesi olarak 
bizler de aynı anlayışla sorumlu 
olduğumuz hemşehrilerimize hiz-
met etmenin gayreti içerisindeyiz. 
Bu konuda da Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere hükümetimizin, ba-

kanlarımızın milletvekillerimizin, 
Büyükşehir Belediyemizin ve teş-
kilatlarımızın yanı sıra tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarımızın deste-
ğini hep gördük. Şehrimizdeki bu 
güzel uyum ve gayretle hep birlik-
te ilçemize, vatandaşlarımızın hiz-
metinde olmaya devam edeceğiz.” 

AK Parti Karatay Ailesi, 
TBMM’deki AK Parti Grup Top-
lantısı’nın yanı sıra AK Parti Konya 
Milletvekillerini de TBBM’deki ça-
lışma ofislerinde ziyaret ettiler. Zi-
yaretlerde Karatay Belediyesi’nin 
yürüttüğü projeler, devam eden 
yatırımlar ile gelecek dönem plan-
lamalarının yanı sıra AK Parti Ka-
ratay İlçe Teşkilatı’nın çalışmaları 
da istişare edildi.  
n HABER MERKEZİ
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TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün Konya’nın 2019 Eylül ayı istatistiklerine göre ihracat bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11,6 oranında artarken; ithalat ise aynı döneme göre yüzde 0,6 azaldı

İhracat ve ithalatta
sevindiren rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu Konya 
Bölge Müdürlüğü (TÜİK) Konya’nın 
2019 Eylül ayı ihracat ve ithalat is-
tatistiklerini açıkladı. İstatistiklere 
göre 2019 Eylül ayı itibarıyla Konya 
ilinden 163,2 milyon dolar değerin-
de ihracat gerçekleştirildi. İhracat 
değeri bir önceki yılın aynı ayına 
göre (146,2 milyon dolar) yüzde 
11,6 artış gösterdi.

Yapılan açıklamada, “2019 Ey-
lül ayı itibarıyla Konya ilinde 76,5 
milyon dolar değerinde ithalat ger-
çekleştirildi. İthalat değeri bir önceki 
yılın aynı ayına göre (76,9 milyon 
dolar) yüzde 0,6 düşüş gösterdi. 
Ülkemizde ihracat 2019 yılı Eylül 
ayında, 2018 yılının aynı ayına göre 
yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 
milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 
16 milyar 492 milyon dolar olarak 
gerçekleşti” denildi. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya’da 2019 Eylül ayında en fazla 
ihracat 25,8 milyon dolar ile Irak’a 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 11,4 mil-
yon dolar ile Almanya ve 6,8 milyon 
dolar ile ABD izledi. 

Türkiye’de; Almanya’ya yapılan 
ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 
275 milyon  dolar  olurken,  bu  ülke-
yi  sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar 
ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar 
ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak 
takip etti.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN
2019 Eylül ayında en fazla itha-

lat 17,8 milyon dolar ile Rusya Fe-

derasyonu’ndan gerçekleştirildi. Bu 
ülkeyi 11,6 milyon dolar ile Çin ve 
5,4 milyon dolar ile Ukrayna izledi.   
Türkiye’de Rusya’dan yapılan itha-
lat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 
859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar 
ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile 
Almanya ve 1 milyar 18 milyon do-
lar ile ABD izledi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-

den yapılan açıklamaya göre; 2019 
Eylül ayında Konya ilinden yapılan 
ihracat içerisinde en büyük pay 22,9 
milyon dolar değeri ile motorlu kara 
taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça 
ve aksesuarları oldu. Bu değeri 11,3 
milyon dolar ile fırın ürünleri ile 11 
milyon dolar ile tarım ve orman 
makineleri izledi. Konya’da yapılan 
ithalat içerisinde en büyük pay ise 
tahıl ve başka yerde sınıflandırılma-

mış bitkisel ürünler oldu.
2019 Eylül ayında Konya’da 

yapılan ithalat içerisindeki paylara 
bakıldığında 27,1 milyon dolarlık 
değeri ile tahıl ve başka yerde sı-
nıflandırılmamış bitkisel ürünler ilk 
sırada yer aldı. Bu değeri 4,1 milyon 
dolar ile sentetik kauçuk ve plastik 
hammaddeler, 3,3 milyon dolar ka-
ğıt hamuru, kağıt ve mukavva izledi. 
n NAZİFE ARSLAN

Yalıhüyük’te Tarla Günü
ve sera açılışı yapıldı

Hadim Kaymakamı Tufan 
Bağır Gilan göreve başladı

Göksu Taşali Havzası Kalkınma 
Projesi kapsamında Yalıhüyük’te 
“Tarla Günü” etkinliği düzenlendi. 
İlçeye bağlı Aşağı Mahalle’de dü-
zenlenen “Tarla Günü”nde yüzde 
100 hibeli seranın açılışı yapıldı.

Burada konuşan İlçe Kayma-
kamı Muhammed Deniz Kılınç, 
“Çiftçilik ülke ekonomisi açısından 
önemli bir yere sahiptir. Aile çiftçi-
liğinin tüm dünyada tarımın en et-
kin bir birimi olarak kabul ediliyor. 
Temel amacımız açlık ve yoksul-
lukla mücadele ve doğal kaynakla-
rın korunması açısından aile çiftçi-
liğinin öneminin vurgulanmasıdır. 
Ülke ekonomisi açısından önemli 
bir yere sahip tarım sektöründe 

ulusal ve uluslararası pazarlarda 
hedeflediğimiz noktaya ulaşabil-
memiz, çiftçilerimizi anlayabilme-
miz ve sorunlarına çözümler üre-
tebilmemizle mümkün olacaktır.” 
dedi. 

Belediye Başkanı Hasan Ko-
çer de konuşmasında, projelerde 
önceliklerinin bayan ve genç çiftçi 
kitlesi olduğunu söyledi. Konuş-
maların ardından üretici Hatice 
İmamoğlu’na ait 250 metrekarelik 
marul ekili sera gezildi. Programa 
İlçe Kaymakamı Muhammed De-
niz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, ilçede görev yapan kamu 
kurumlarının müdürleri ve üretici-
ler katıldı. n HABER MERKEZİ

Hadim ilçesine atanan Kayma-
kam Tufan Bağır Gilan göreve baş-
ladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 
Hadim’e ataması yapılan Gilan, il-
çede mesaisine başladı. Makamın-
da hayırlı olsun ziyaretlerini kabul 
eden Gilan, burada yaptığı açıkla-
mada, ilçeye en iyi şekilde hizmet 
etme gayretinde olacağını söyledi.  
Güzel bir ilçeye atandığını belirten 
Gilan, şunları kaydetti: “Daha önce 
burada görev yapan arkadaşları-
mız Hadim’den övgü ile bahsetti. 
İlçe, doğası, kültürü ve insanları 
ile farklı bir yere sahip. Özellikle ki-
raz, üzüm ve pekmezinin meşhur 
olduğunu ve ününün dünyaya ya-
yıldığını öğrendim. Ancak ilçenin 

tanıtım eksikliği olduğunu düşü-
nüyorum. Bunun giderilmesi için 
de ilgili kurumlarla birlikte etkin 
bir çalışma yürütmeliyiz.” n AA

Yaklaşık 40 bin ton şeker pancarı kapasitesi olan Doğanhisar bölgesinin pancar üreticisi dertli. Bugünlerde pancar toplama merkezine mahsul indiren çiftçi, 
merkezde pancar boşaltma makinesi olmadığı için elle boşaltım yapıyor. Bu sorunun çözülmesini isteyen çiftçi, yetkililerden yardım istiyor

Çiftçinin pancar çilesi!
Konya Ovası’nda pancar sökü-

münün tamamlanmasının ardından 
çiftçi mahsulünü Şeker Fabrikaları-
na satışını sürdürüyor. Doğanhisar 
bölgesindeki pancar üreticileri, Ilgın 
Şeker Fabrikası’nın bölgedeki topla-
ma merkezine pancarlarını indiriyor. 
Ancak bölge çiftçisi, toplama merke-
zinde lif (pancar boşaltma makinesi) 
olmadığı için büyük sorun yaşıyor. 
Lif olmadığı için traktör römorkla-
rına yükledikleri tonlarca mahsulü 
elle boşaltmaya çalışan çiftçi, büyük 
mağduriyet yaşıyor. İndirme işle-
minin saatlerce sürmesi nedeniyle 
toplama merkezi önünde büyük 
kuyruklar olurken, çiftçiler sabah-
tan akşama kadar sıranın gelmesini 
bekliyor. Sıranın gelmesine sevinen 
çiftçi, bu kez tonlarca pancarı elle 
indirme yorgunluğu yaşıyor. Birçok 
kez lif talebinde bulunan çiftçinin ise 
yıllardır taleplerinin karşılıksız kal-
ması çiftçiyi üzmüş durumda. 

BİRÇOK KEZ TALEPTE BULUNULDU
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-

lunan çiftçi Ramazan Yavuz, birçok 

kez toplama merkezine lif talebin-
de bulunduklarını ancak bu talebin 
karşılık bulmadığını söyledi. Doğan-
hisar bölgesinin yaklaşık 40 bin ton 
şeker pancarı kapasitesinin olduğu-
na dikkat çeken Yavuz, “Günümüz 
Türkiye’sinde pancarı ellerimizle 
indiriyoruz. Yıllardır pancar indir-
me makinesi talebimiz oldu ama 
bir türlü talebimiz hayata geçmedi. 
Gitmediğimiz kapı, söylemediğimiz 
makam kalmadı. Milletvekillerinden 
tutun da diğer yetkililere bu konuda 

istekte bulunduk. Ancak saha küçük 
diyerek talebimizi yerine getirmiyor-
lar” dedi. 

AKŞAMA KADAR BURADAYIZ
Pancar boşaltım işleminin elle 

yapılmasının büyük zaman aldığı-
nı dile getiren Yavuz, şöyle devam 
etti, “Sabah 7’de geldim sıraya 
girdim, kaç saat oldu hala bekli-
yorum. Burada gördüğünüz gibi 
uzun kuyruklar oluşuyor. Makine 
olmayınca mecburen sıra bekli-
yoruz. Akşama kadar bekliyoruz 

maalesef. Sıra bana gelince bir de 
indirmeyle uğraşacağım. İndirme 
işlemi de yaklaşık 2-3 saat süre-
cek. Millet uzaya çıkıyor biz hala 
elimizle pancar indiriyoruz.”

ÇİFTÇİLİK BİTİYOR
Çiftçiler olarak son yıllarda bü-

yük sorunlar yaşadıklarına da dikkat 
çeken Yavuz, her geçen gün çiftçili-
ğin bittiğini söyledi. Girdi maliyetle-
rinin yüksekliğinden yakınan Yavuz, 
“Pancarımız güzel ama buğday za-
yıf. Kuraklık vardı. Vatandaş nohuda 

yüklendi, o da para etmedi elimizde 
patladı. Kooperatifler alım yapmıyor. 
Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alı-
mı yapmıyor. Tüccar geliyor şu ka-
dar paraya verirsen ver vermezsen 
sen bilirsin diyor, biz tüccara mah-
kum kalıyoruz. Çiftçilik yavaş yavaş 
bitiyor. Çiftçi bir şey kazanamıyor. 
Maliyetlerimiz çıkınca çiftçiye bir şey 
kalmıyor. Gelecek yıl ekim yapan 
çiftçi yarı yarıya düşecek” ifadelerini 
kullandı.

ÇOCUKLAR OKULA GİTMİYOR, 

PANCAR BOŞALTMAYA GELİYOR
Çiftçi Özcan Turan da, pancar 

boşaltma işlemi sırasında yaşadık-
ları zorluğa dikkat çekerek yetkilile-
re bu sorunun çözümü için çağrıda 
bulundu. “Pancar indirmeye gelince 
biran önce bitsin diye ailelerimizle 
geliyoruz” diyen Turan, sözlerine 
şöyle devam etti, “Pancar boşaltmak 
bizim için büyük bir sorun. Sabah 
erken saatlerde buraya geliyoruz, 
sıraya giriyoruz, akşama kadar bura-
dayız. Sıra gelene kadar bekliyoruz. 
Sıra geliyor bu kez pancarı elimizle 
boşaltacağız diye uğraşıyoruz. Ba-
zen çoluk çocuk geliyoruz burada 
pancar boşaltıyoruz. Çocuklar okula 
gitmiyor burada pancar boşaltmaya 
yardıma geliyor. Yeri geliyor 11 ya-
şındaki çocuk burada pancar boşal-
tıyor.  Tabana kadar elimizle boşal-
tıyoruz. Yıl olmuş 2019, biz elimizle 
pancar boşaltıyoruz. Yetkililerden bu 
konuda biran önce çözüm istiyoruz. 
Buraya lif istiyoruz. Bize kolaylık sağ-
lasınlar.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından yürütülen Konya 2023 Hede-
fine El Ele Projesi kapsamında, Sel-
çuklu Özel Eğitim Uygulama Okulu 
(3. Kademe) tarafından “Selçuklu 
Kardeşliğiyle El Ele Yürüyoruz” 
programı düzenlendi. Düzenlenen 
programa İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra, İl Mil-
li Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe 
Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler, 
veliler ve öğrenciler katıldı.  Gerçek-

leşen programda Selçuklu Özel Eği-
tim Uygulama Okulu (3. Kademe) 
öğrencileriyle Selçuklu bölgesindeki 
özel eğitim sınıflarında okuyan öğ-
renciler buluşturuldu. 

Özel Gençler Mehter Takımının 
söylediği ezgi ve marşlarla başlayan 
etkinliğin açılış konuşmasını Okul 
Müdürü Kerim Beyazıt yaptı. Okul-
larındaki tüm imkânların özel eğitim 
sınıflarında okuyan öğrencilere açık 
olduğunu ve onlarla bu imkânları 

paylaşmayı arzu ettiklerini belirten 
Beyazıt, yapılan etkinliğe dair genel 
bilgiler verdi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük de yaptığı konuşmada Kon-
ya 2023 Hedefine El Ele Projesi ile 
ilimizdeki bütün okulların el ele 
verdiğini, bu işbirliği ve dayanış-
ma sayesinde yarınlara daha güçlü 
kavuşacağımızı ifade etti.  Selçuklu 
Kardeşliğiyle El Ele Yürüyoruz faali-
yetini de çok önemli bulduklarını ifa-

de eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük programın düzenlenme-
sinde emeği geçenlere teşekkür 
etti. Selçuklu Özel Eğitim Uygulama 
Okulu öğretmen ve öğrencileri tara-
fından hazırlanan ritim gösterisi ve 
tüm misafirlerin dâhil olduğu “son-
suza” isimli ront gösterisinde bu-
lunuldu.  Protokol tarafından sergi 
alanının gezilmesi ve bahçeye çiçek 
dikilmesinin ardından program sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Ereğli’nin gelecek 100 
yılı şimdiden planlanıyor

Derebucak’ta öğrenciler okul 
bahçesinde kitap okudu

Ereğli Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde Ereğli Çalıştayı düzenlen-
di. Ereğli ve bölge ekonomisinin 
mihenk taşları olan iş adamlarını, 
sivil toplum örgütlerini ve Ereğli 
Belediyesini ‘Ereğli’nin geleceği’ 
ortak paydasında buluşturan ça-
lıştayda, Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Ereğli’nin gelecek yüz 
yılını inşa edecek vizyon projelerini 
katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayda, Ereğli’nin tarihi, 
sosyal, kültürel ve ekonomik yapı-
sının ele alındı. Başkan Oprukçu, 
“Böyle bir öneri bize ulaştığında 
memnun olacağımızı ifade ettik, 
Ereğli’nin geleceği ile ilgili böyle bir 
çalıştayın yapılmasını samimiyetle 
kabul ettik. Ereğlimiz için hayırlı, 
uğurlu olsun” dedi.

‘VİLAYET EREĞLİ OLSUN 
İSTİYORUZ’

Taş Evler’in Ereğli Belediyesi-
ne devredilmesinin gerçekleştiğini 
belirten Başkan Oprukçu, “Ereğli 
sanayileşmeli, gelişmeli diye düşü-
nürken gönlümüz de bu manada 
hep çırpındı. Huzur şehri Ereğli 
diyerek çıktığımız yolda insanları-
mızın aç açıkta olmaması gerek-
tiğini düşünüyorum. İşsizliğin ol-
duğu yerde de huzuru inşa etmek 
kolay bir hadise değil. Geçtiğimiz 
günlerde Organize Sanayi Bölge-
mizde çok önemli bir fabrikamızın 
yüzde 50’si yandı, onun üzüntü-
sünü yaşıyoruz. 500 civarında va-
tandaşımızın ekmek kapısı olması 
hasebiyle Ereğli için çok önemli 
olduğunu değerlendirdiğimiz bir 

fabrika, maalesef kül oldu. Yangını 
söndürmek adına arkadaşlarımız, 
çevre il ve ilçelerimizden gelen 
itfaiye ekipleri, muhtelif iş adam-
larımız, büyükşehir belediyemiz, 
Orman Genel Müdürlüğüne ait 
helikopterler ile birlikte büyük bir 
özveri gösterildi ve ziyanı azalttılar. 
Şükrediyorum can kaybının olma-
ması da biraz olsun yüreğimize su 
serpti. Ereğli sanayileşmeli, ham 
üretip ham satılmamalı, katma 
değeri yüksek ürünler üretilmeli 
ve şehrimizin gelişmesini istiyo-
ruz. Vilayet olsun Ereğli istiyoruz. 
Huzur şehri Ereğli’yi inşa etmede 
bunlar hep yapı taşlarıdır” diye ko-
nuştu.

Ereğli’nin yalnızca bugününü 
değil gelecek yüz yılını düşündük-
lerini belirten Başkan Oprukçu, 
Ereğli’nin kalıcı eserlerle geleceğe 
taşınması hedefiyle uyguladığı ve 
uygulamaya hazırlndığı projeler 
olduğunu ifade etti. Oprukçu, “Ne 
düşünüyorsak hemşehrilerimizin 
iftihar edebilecekleri bir Ereğli’yi 
muhafaza ve inşa etmek noktasın-
da kararlı bir çabanın içerisindeyiz. 
Bu çalıştayda sunumlarınız, değer-
lendirmeleriniz bizim ufkumuzu 
açacak, bize heyecan katacak, biz 
de azimle, samimi çaba ve gayret-
le Ereğli’nin gelecek yüz yılını inşa 
edeceğiz inşallah” dedi. Çalıştaya, 
İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, 
İstanbul’dan ve Ankara’dan gelen 
Ereğlili iş adamları, oda, birlik ve 
dernek başkanlarıyla STK temsilci-
leri katıldı. n İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde hazırlanan 11 TIR 
hastane demirbaşı ve tıbbi yardım malzemesi Boşnakların yaşadığı Novi Pazar’a gönderildi

Novi Pazar’a 11 TIR 
malzeme yardımı!

Sırbistan’da Boşnak nüfusun yo-
ğun yaşadığı Sancak bölgesinin en 
büyük şehri Novi Pazar’a, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kı-
zılayı iş birliğinde hazırlanan 11 TIR 
hastane demirbaşı ve tıbbi yardım 
malzemesi gönderildi.

Daha önce gönderilen 8 yardım 
TIR’ının ardından Türk Kızılayı Sel-
çuklu Şubesinin açılışında da 3 TIR 
malzeme yolcu edildi.

Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi 
açılışında konuşan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, uluslararası 
marka değerine sahip sayılı kuruluş-
larımız arasında yer alan Kızılay ile 
birlikte faaliyette bulunmanın ken-
dileri için onur vesilesi olduğunu be-
lirterek, “Üniversitemiz sosyal prob-
lemlerde mümkün mertebe çözüm 
üretmeye çalışan bir kurum haline 
geliyor. Novi Pazar’a gönderdiğimiz 
yardımlar da hayra bir vesile. 

Geçtiğimiz aylarda 8 TIR yola 
çıkmıştı, şimdi de kalan son 3 TIR 
malzemeyi gönderiyoruz. Bu çalış-
mada emeği geçen Kızılaya, Konya 
Büyükşehir Belediyesine, üniversi-
temizdeki ekibimize ve adını saya-
madığımız herkese teşekkür ediyo-
rum. 

Bir zamanlar ecdadımızın bu-
lunduğu, gönül bağımızın kopmadı-
ğı topraklara yardım eli uzatıyoruz. 
Boşnak kardeşlerimize ulaştırdığı-
mız yardım faaliyetinin ve Selçuklu 
Kızılay Şubesinin açılışının hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri 
Hüseyin Can ise, “Bugün hayırlı bir 
hizmet için buradayız. Selçuklu Şu-
bemizin açılışındayız. Aynı zamanda 
Novi Pazar’daki kardeşlerimizin tıb-
bi malzeme ihtiyaçlarını gidermek 
üzere daha önceden gönderilen 8 
TIR’lık malzemenin son halkası olan 
3 TIR’lık malzemeyi göndermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu projenin oluşmasında emeği 
geçen tüm arkadaşlarımızı, başta 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi olmak 

üzere Meram Tıp Fakültesi Dekanlı-
ğına, en alt birimde çalışanlara kadar 
herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Kızılay’ın çalışmalarını gönüllü-
lük esasına göre yürüttüğünü belir-
ten Türk Kızılayı Selçuklu Şube Baş-
kanı Zekeriya Kartal, çalışmalarda 
temel güçlerinin yardımsever Türk 
halkı olduğunu aktardı. 

Novi Pazar’a yapılan yardım 
hakkında konuşan Kartal, “Evladı 
Fatihan Sancak bölgesi Novi Pazar 
şehrine 11 TIR ile 4 milyon değe-
rinde tıbbi yardım malzemesi gön-
derilecek. Müslüman Boşnak kar-

deşlerimize tıbbi yardım desteğinde 
bulunacağız. Tüm paydaşlara ve 
emeği geçenlere çok teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay’ının Türkiye’nin en 
köklü kuruluşlarından olduğunu ve 
dünyanın dört bir yanındaki yardı-
ma muhtaç insanların yardımına 
koştuğunu belirten Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
da, “Selçuklu Belediyesi olarak yurt 
içinde ve yurt dışında Türk Kızılayı 
ile birlikte ortak çalışmalar yapıyo-
ruz ve yapmaya da devam edece-
ğiz” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ercan Uslu da, Kon-
ya’nın ve Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin maddi ve manevi olarak her 
zaman Kızılay’ın yanında olduğunu 
vurguladı.

Türk Kızılayı’nın kuruluşundan 
itibaren önemli faaliyetler gerçek-
leştirdiğinin altını çizen Kızılay Kon-
ya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez 
ise açılışı yapılan Selçuklu şubesinin 
hayırlara vesile olmasını temenni 
etti. Açılış töreninin ardından yar-
dım TIR’ları Novi Pazar’a uğurlandı.
n HABER MERKEZİ

Derebucak ilçesinde, lise öğ-
rencileri “Kitabını da al gel” projesi 
kapsamında açık alanda kitap oku-
ma kültürel faaliyeti gerçekleştirdi. 
Derebucak Çok Programlı Anadolu 
Lisesinin bahçesinde Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Yavuz Tulay 
rehberliğinde düzenlenen etkinli-
ğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal 

Akçay ile Şube Müdürü Mehmet 
Güneş katıldı. Açık alanda kitap 
okuyan katılımcılara program es-
nasında çeşitli ikramlarda bulu-
nuldu. Milli Eğitim Müdürü Akçay, 
kültürel faaliyetin gerçekleşme-
sinde emeği geçen ve katılan tüm 
öğrenci, idareci ve öğretmenlere 
teşekkür etti. n AA

‘Konya’daki okullar geleceğe elele yürüyor’

Konya, Japonya’da JATA Turizm Fuarı’nda tanıtıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Japonya’nın Osaka şehrinde dü-
zenlenen JATA Turizm Fuarı’nda 
Konya’nın tanıtımını gerçekleştir-
di. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Japonya Seyahat Acenteları Birliği 
(JATA) Turizm Fuarı’na katılarak 
Konya tanıtım standı açtı. 

Japonya’nın Osaka şehrinde 
düzenlenen JATA Turizm Fuarı’na 
100 farklı ülke ve destinasyondan 
bin 475 firma katıldı. 

3 gün süren ve yaklaşık 150 
bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

standı ziyaretçiler tarafından büyük 
ilgi gördü. 

Fuarın ilk gününde Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin standını 
ziyaret eden Türkiye’nin Tokyo 
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’a 
Japonca Mesnevi ile Konya’yı tanı-
tan çeşitli materyaller hediye edildi. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin Japon-
ya’da Türkiye’nin tanıtımı konu-
sunda verdiği için mutlu olduklarını 
ifade eden Büyükelçi Mecan, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Malatya’yı Adis 
Jahovic taşıyor

Konyaspor’da istenilen performansı veremeyen ve sezon başında Yeni Malatyaspor’a transfer olan Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor. 
Deneyimli oyuncu 8 golle öne çıkarken Yeni Malatyaspor’un bir başka yıldız ismi Guilherme ise 5 asistlik performan sergiledi

Süper Lig temsilcisi Yeni Malat-
yaspor’da Adis Jahovic attığı 8 golle skor 
yüküne katkı verirken, Brezilyalı orta saha 
Guilherme ise yaptığı 5 asistle elde edilen 
başarıda büyük pay sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında 
Konyaspor’dan renklerine bağladığı Ma-
kedon forvet Adis Jahovic attığı 8 golle en 
çok gol atan futbolcular arasında ikinci sı-
rada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper 
Lig’de forma giydiği 13 maçta da 90 daki-
ka sahada kalan Jahovic, gösterdiği per-
formansla dikkatleri üzerine çekti. UEFA 
Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya 
ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki 
maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme 
turunda Malatya’da Sırbistan temsilcisi 
Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir 
kez ağları havalandırdı. Süper Lig’de ise 
sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir 
karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü 
atan Jahovic, Alanyaspor ve MKE Anka-
ragücü karşılaşmalarında da fileleri birer 
kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon 
oyuncu ligin 7. hafta karşılanmasında 
Denizlispor’a karşı tam 4 gol kaydederek 
önemli bir performansa imza attı. Başarılı 
futbolcu ligin 9. haftasındaki Kayserispor 
maçında da 1 gol kaydederek lig maçla-
rındaki gol sayısını 8’e yükseltti. Perfor-
mansıyla göz dolduran Makedon forvet, 
Süper Lig gol krallığı yarışında 8 golle 
ikinci sırada bulunuyor.

GUİLHERME’DEN 4 GOL, 
5 ASİSTLİK PERFORMANS

Yeni Malatyaspor’un sezon başında 
kiralık olarak yeniden renklerine bağla-
dığı Guilherme Costa Marguez ise Süper 

Lig’deki asistleriyle dikkat çekiyor. Brezil-
yalı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performan-
sıyla takımının kazandığı 16 puanda büyük 
pay sahibi oldu.

Brezilyalı orta saha, Süper Lig’in ilk 
haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki 
Ankaragücü, 5. haftasındaki Galatasaray 
ve 9. haftasındaki Konyaspor maçlarını 
boş geçmeyerek takımı adına 4 gole imza 
attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı 
sıra asistleriyle takımına direkt katkı yapa-
rak, 9. hafta sonunda toplanan 16 puanda 

büyük pay sahibi oldu.
TAKIMIN BAŞARISI

Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar-
da bulunan Adis Jahovic elde edilen ba-
şarının sadece kendi başarısı olmadığını, 
tüm takımın başarısı olduğunu belirterek, 
“Burada teşekkür edilmesi gereken sa-
dece ben değil, bütün takım arkadaşla-
rımdır. Bireysel olarak burada hepimiz 
futbolcuyuz ama bir takımız. Hepimizin 
başarısı bu. Benim gol atmamdan daha 
önemli. Kendi performansıma gelince, 

her sene bir üstüne koymaya çalışıyorum. 
Bazen her şey yolunda gitmez. Mesela 
bugün her şey yolunda gidiyor ama sizi 
nasıl bir sezonun bekleyeceğini hiçbir 
zaman bilemezsiniz. Ama ben her zaman 
en maksimumu veriyorum, hem idmanda 
hem maçlarda. Her zaman zirveyi hedefli-
yorum. Onun için inşallah bu sezon başla-
dığı gibi güzel biter” diye konuştu.

“LİGİ İYİ BİR YERDE 
BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”
Ofansif bir takım olduklarını da belir-

ten Makedon golcü, “Tabii ki dediğiniz 
gibi Sergen Hocanın taktikleri doğrultu-
sunda ofansif bir takımız. Ofansif demek 
defansı unutmak değil. Bizlerin ikisini de 
iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu şekilde 
devam edersek ligi iyi bir yerde bitirece-
ğimizi düşünüyorum. Çünkü gol atmadan 
maç kazanamıyorsunuz. Biz bunu şu ana 
kadar çok iyi bir şekilde gösterdik. Çalış-
malarımıza ona göre devam ediyoruz. 
İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam 
eder” ifadelerini kullandı.

“İYİ BİR SONUÇLA İKİ MAÇTAN 
ÇIKACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM”
32 yaşındaki futbolcu, son olarak ön-

lerindeki 2 maçı değerlendirerek, şu ifa-
delere yer verdi:

“Her zaman maçlara çıktığımız gibi 
bu önümüzdeki iki maça da aynı şekilde 
çıkacağız. Bu iki maçlar bizim için zorlu 
deplasmanlar olacaktır . Bu maçları tek 
tek alacağız öncelikle. Diğer maçlarda 
ne yaptıysak bu maçlarda da aynı perfor-
mansı göstereceğimizi umuyorum ve iyi 
bir sonuçla iki maçtan çıkacağımızı umut 
ediyorum.”  n İHA

Fenerbahçe’ya Adil 
Rami’den kötü haber 

Kupada oynanan Tarsus İdman Yurdu müsabakasın-
da sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami’nin kasık 
bölgesinde yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu ile 
karşılaşan Fenerbahçe’de müsabakanın 61. dakikasında 
Fransız futbolcu Adil Rami bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı 
sakatlığın ardından yerini Zanka’ya bırakan Rami’nin du-
rumu belli oldu. Adil Rami’nin kasığındaki kas zarında yır-
tılma ve kanama mevcut olduğu belirtildi. Fransız stoperin 
tedavisine başlandı.  n İHA

Trabzonspor’un 
yabancıları 12 takımı geçti 

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor’un 
yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı 
golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye 
yakın iki takım kadarda gol attı.

Son 2 sezondur transfer ettiği yabancı oyuncularından 
önemli verim alan bordo-mavili kulüpte, bu sezon da ya-
bancı oyuncular yüzleri güldürüyor. Süper Lig’in 9. haftası 
geride kalırken, Trabzonspor’un attığı 19 golün 16’sı ya-
bancı oyunculardan geldi. 2 kez ise Abdulkadir Ömür ve 
Yusuf Sarı rakip fileleri havalandırdı. Bir golü ise rakip 
kendi kalesine attı. Bordo-mavililerde yabancı oyuncular 
attıkları 16 golle, Süper Lig’de mücadele eden 12 takım-
dan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım ka-
darda gole imza attılar.  n İHA

Galatasaray ve Çaykur 
Rizespor 37. randevuda 
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında 

bugün oynayacağı Çaykur Rizespor ile 37. kez karşı karşı-
ya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 24’e 5 
galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 
20.00’de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 
Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 
2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 13 pu-
anla 7. sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 4 
mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 13. 
sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugüne kadar 
36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sa-
rı-kırmızılılar, 24 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 
Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da be-
rabere sona erdi. Aslan’ın 83 golüne, Rize ekibi 35 golle 
karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul’da oyna-
nan maç 2-2 biterken, Rize’deki müsabakayı da Galatasa-
ray 3-2 kazanmıştı.  n İHA

Korkmaz: Konumumuzdan memnun değilim
Süper Lig’in 10. haftasında Be-

şiktaş’ı konuk edecek Antalyaspor’un 
teknik direktörü Bülent Korkmaz, ligde 
bulundukları konumdan memnun olma-
dığını, taraftarın da desteğiyle bu hafta 
iyi bir sonuç alacaklarına inandığını 
belirtti. 

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesis-
leri’nde düzenlediği basın toplantısın-
da, geçen sene kulüpte maddi ve ma-
nevi sorunlar yaşandığını, ancak buna 
rağmen iyi bir ortama sahip olduklarını 
söyledi.

Son iki haftadır kazanamadıklarını 
hatırlatan Korkmaz, “Bulunduğumuz 
yerden memnun değilim. Daha iyi yer-
de olmamız lazım, takımım da bunun 
farkında. Sonuçlar istediğimiz gibi ol-
masa da birbirini seven, destekleyen, 
sahip çıkan bir takım görüyorum. Bu 
beni mutlu etti ve umutlandırdı.” diye 
konuştu.  Kulüpte, başkanından yöne-
timine, çalışanından oyuncusuna ka-
dar herkesin iyi bir aile görünümünde 
olmasının kendisini sevindirdiğini dile 
getiren Korkmaz, bu ortamın korunma-
sıyla takımın çok iyi yerlere geleceğine 
inandığını vurguladı. 

“BİR REAKSİYON 
GÖSTERMELİYİZ”

TAKIM olarak her zaman taraftarın 
desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten 
Korkmaz, şöyle konuştu: “Bir reaksiyon 
göstermeliyiz, taraftarımızla birlikte 
bunu yapacağımıza inanıyorum. Taraf-
tarsız futbol müsabakası olmaz. Taraf-
tarın desteği olmadığında maçın tadı 
da olmaz. Onların desteğine ihtiyacımız 
var. Bu hafta daha iyi bir sonuç alaca-
ğız. İyi sonuçlar alındığı zaman bazı 
şeylerin farkına varamazsınız. İstedi-
ğimiz sonuçlar alınmadığında olumsuz 
şeyler ortaya çıkabilir. Takımın bütün-
lüğünü gerçek anlamda bu gibi durum-
larda görürüz, son derece mutluyum ve 
umutluyum. Dolayısıyla gelecek bizim 
için daha iyi olacak, biz her maçı ka-
zanmak istiyoruz, skoru söylemiyorum 
ama her maçı kazanmak için oynuyo-
ruz. Sivas maçında maalesef bireysel 
hatalar yaptık ve bireysel hataya bir şey 
yapamayız. Kaybettiğimiz Gençlerbir-
liği ve diğer maçlar bireysel hatadan 
oldu ve bunları da atlatacağız.”

Antalyalılara takımlarına sahip çık-
maları çağrısında bulunan Bülent Kork-
maz, “Önemli olan bu süreçte takımın, 
şehrin reaksiyonudur, bu maçta da 
bunu göreceğime inanıyorum.” değer-
lendirmesinde bulundu. n AA

Ankaragücü sıkıntılarını yeni yönetimi ile aşacak
MKE Ankaragücü Kulübünde 

başkanlığa Fatih Mert seçildi. Nec-
mettin Erbakan Kongre Merkezi’n-
deki genel kurulda seçimlere Fatih 
Mert başkanlığındaki tek listeyle 
gidildi. Olaylarda salonu terk eden, 
sonrasında ise tekrar salona dö-
nen Fatih Mert gelir gelmez oyunu 
kullandı ve sonuçları beklemeye 
başladı. Oylama sonrasında 289 oy 
alan Fatih Mert kulübün yeni başkanı 
oldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün 
yeni başkanı Fatih Mert, kulüpte cid-
di sıkıntıların bulunduğunu, bunları 
aşmaları gerektiğini söyledi. Kulü-
bün olağanüstü genel kurulunda se-
çildikten sonra basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Mert, “Adaylık 
sürecimiz hemen hemen 10 gün 
önce netleşmeye başladı. 2-3 gün 
önce de netlik kazandı. Ondan son-
ra aday olmaya karar verdik.” dedi. 
Başkan Mert, yönetim kurulundaki 
arkadaşlarıyla kulübe bir yol hari-

tası çizeceklerini belirterek, şöyle 
konuştu: “Ankaragücü’nde çok cid-
di sıkıntılar var. Öncelikli hedefimiz 
bu takımı şu anda ayakta tutmak. 
Bu takımda çok acil ödenmesi ge-
reken paralar var. FIFA’ya gitmiş 
olan dosyalar var. Elimizde bunlarla 
ilgili net bilgiler yok. Herhalde 1-2 
gün sonra bilgilere ulaşabileceğiz. 
Söylenen rakamlar var. O rakamlar 

üzerinden bakılacak. Ekonomik ola-
rak Ankaragücü çok ciddi sorunlarla 
karşı karşıya. Yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımızla birlikte bir yol hari-
tası çizip ilk başta transfer yasağını 
kaldırabilecek bir planla bu takımı 
ligde tutup biraz üstlere atabilirsek 
ondan sonraki sene için de bakıla-
cak. Ankaragücü’nün kaynağa ihti-
yacı var. Haziran ayında da olağan 
genel kurulu var. Bu sene hak ettiği 
yerde Süper Lig’de devam ederse ki 
edecek inşallah. Olağan genel ku-
rulla birlikte Ankaragücü’nde farklı 
bir durum olur diye düşünüyorum.”

“TASVİP ETMEYECEĞİMİZ 
ŞEYLER BUNLAR”

MKE Ankaragücü Kulübü Başka-
nı Fatih Mert, genel kurulda yaşanan 
üzücü olayı tasvip etmediğini ifade 
etti. Konuşmacının rakamlar söyle-
diğini, başkanın da sinirlenerek aşırı 
tepki verdiğin anlatan Mert, “Arka-
daş rakamlar söylüyordu. Başkan 
sinirlendi. Aşırı tepkiler verdi. Tas-

vip etmeyeceğimiz şeyler bunlar. 
Arkadaş rakamlarla ilgili not almış. 
Demek ki elinde bildiği bir şeyler 
var. Notları var ona göre konuşuyor. 
O rakamlarla ilgili ben bir şey söyle-
yemem. Yiğiner başkan rakamların 
doğruluk payı olduğunu düşünmedi 
ve çok aşırı bir tepki verdi. Ben bun-
ları tasvip etmiyorum. Bunlar doğru 
işler değil.” değerlendirmesinde bu-

lundu. “Bir insana bu kadar kişinin 
tepki vermesi de doğru değil.” diyen 
Fatih Mert, “Şık olanı bunun oradan 
çıkıp, ‘sen doğru söylemiyorsun kar-
deşim. Bu işin doğrusu budur. Ben 
bunları sana söyledim. Sen bunlarla 
utan’ demeliydi başkan.” ifadelerini 
kullandı.

Kulüpte yarın devir teslim töreni 
yapılacağını hatırlatan başkan Mert, 

“Yarın kulübün devir teslim töreni 
yapıldığı zaman evrakların incelet-
tirilmesi lazım. Bağımsız denetim 
şirketleri var. Derdimiz bir şey ara-
mak, bir şey bulmak değil. Her şey 
de farklı bir niyet aramamak lazım. 
Ne aldığımızı bilmemiz lazım. Bunu 
raporlatmamız lazım.” diyerek söz-
lerini tamamladı.  
n AA



Süper Lig Konya Engellilergücü maçı ile başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) “Türkiye Fut-
bol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki am-
pute futbolda Süper Lig, 3 Kasım’da başlayacak.

TFF’den yapılan açıklamada, Ampute Futbol Süper 
Ligi’nde sezonun, Ankara’da 3 Kasım Pazar günü saat 
12.00’de oynanacak Ortotek Gaziler Ampute-Konya En-
gellilergücü maçıyla başlayacağı belirtildi. İstanbul’da 
saat 14.00’te başlayacak Şişli Yeditepe Engelliler-TSK 
Rehabilitasyon ve Merkezi Engelliler karşılaşmasının ise 
TRT Spor’dan naklen yayımlanacağı ifade edildi.

Süper Lig’de tamamı 3 Kasım’da oynanacak ilk hafta 
maçlarının programı şöyle:

12.00 Ortotek Gaziler Ampute-Konya Engellilergücü 
(Batıkent Kardelen Spor Tesisleri-Ankara)

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor-Bursa Ampute (Kuruçeşme Futbol Sahası-İzmir) 

13.30 Esenyurt Engellilergücü-Şahinbey Belediyesi 
Gençlik ve Spor (Esenyurt Belediyesi Turgut Özel Sta-
dı-İstanbul)

14.00 Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon 
ve Merkezi Engelliler (Ayazağa Yusuf Tunaoğlu-İstanbul)

14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Pendik En-
gelliler (Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası-Malatya)

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Engelliler 
Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, şunları kay-

detti:
“Bugün Türkiye, 600’e yakın oyuncusu, Süper Lig, 1. 

Lig ve 2 gruplu 2. Lig organizasyonu ile açık ara dünyanın 
ampute üssü olmuştur. 

TFF ailesi olarak, 2006’dan itibaren ana sponsorla-
rımız Turkcell ve Nike’ın ampute futbola da sponsor ol-
ması, Riva kampları, iletişim gibi çok yönlü desteklerle 
ampute futbolun gelişimine katkı yaptık. 

Geçmişte Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği 
bulunan Ampute Futbol Milli Takımı’mızın önce 2020’de 
Polonya’da 2. Avrupa şampiyonluğu ve devamında 
2022’de dünya şampiyonu olarak başarılarını taçlandıra-
cağını düşünüyorum.” n AA
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KOD ADI KRİZ
Aldığı kötü sonuçların ardından sıkıntılı bir dönem geçiren İttfak Holding Konyaspor, 
ligin bir başka kaos içindeki takımı Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Yarın oynanacak 

maçta kazanan rahat bir nefes alırken kaybeden takımda ise kriz derinleşecek
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 

temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor ya-
rın evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyu-
mu’nda oynanacak kritik mücadele saat 
14.00’te başlayacak. 

Aldığı kötü sonuçların ardından sıkıntı-
lı bir dönemden geçen Anadolu Kartalı’nın 
rakibinin de durumu farklı değil. 

Lige istediği başlangıcı yapamayan 
Ankara ekibi hafta arasında teknik direktör 
Mustafa Kaplan’ın görevine son vermişti. 
İki sıkıntılı takımın maçında kazanan rahat 
bir nefes alırken, kaybeden takımda ise 
kriz derinleşecek.
GENÇLER’İN SADECE 1 GALİBİYETİ VAR

Konyaspor’un yarın evinde ağırlaya-
cağı Gençlerbirliği 6 puan ile 17. sırada 
bulunuyor. 

Lige kötü bir başlangıç yapan Ankara 
ekibi 9 maçta sadece 1 kez kazanabildi. 5 
mağlıbiyet 3 beraberlik alan Kırmızı-Kara 
için tehlike çanları şimdiden çalmaya baş-
ladı. 

Sezona 3 mağlubiyet ile başlayan 
Gençlerbirliğ sırasıyla Çaykur Rizespor, 
Gaziantep FK ve Başakşehir’e mağlup 
oldu. Trabzonspor ve Alanyaspor ile be-
rabere kalarak ilk puanlarını alan Ankara 
ekibi Başkent derbisinde Ankaragücü’ne 
mağlup olarak 6 hafta sonunda 2 puanda 
kaldı. 

Kırmızı siyahlı ekip Galatasaray bera-
berliği ve Antalyaspor galibiyetleri ile du-
rumu pozitife çevirse de son olarak evinde 
Denizlispor’a mağlup oldu.

İKİ TAKIM DA KUPADAN ELENDİ
Ligde son dönemde aradığını bula-

mayan Konyaspor ve lige kötü başlayan 
Gençlerbirliği 10. hafta mücadelesinde 
karşılaşmadan önce kupada alt lig takım-
ları ile mücadele etti. 

Konyaspor Eyüpsor’a mağlup olarak 
taraftarını şoka uğratırken Gençlerbirliğ 
ise Erokspor’a yenilerek elendi.

İki takımın da kupadan elenmesi ile 

yarın oynanacak maç daha da ilginç bir 
hal aldı.

KAYBEDEN ÇOK ŞEY KAYBEDECEK
Yarın oynanacak kritik mücadelede iki 

takım da kazanarak içinde bulundukları 
sıkıntılı süreci sonlandırmak istiyor. Zor-
lu maçta kazanan takım alacağı 3 puan 
ile büyük ölçüde rahatlarken kaybeden 

takımda kriz daha da derinleşecek. Kon-
yaspor, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek 
rahat bir nefes almanın planlarını yapıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Gençlerbirliği 
maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 10. haftasında 
2 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile ya-
pacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisle-
ri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başla-
dı. Çabukluk çalışması ile süren idman, top kapma ve pas 
çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
  n AA

İmam Hatipli gençler 
minderde ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Öğrencileri Arası Güreş Müsabakaları” kap-
samında Konya’da düzenlenen karşılaşmalar, dün sona 
erdi.

Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin ya-
nında spora ilgili ve yetenekli olanları desteklemek ve ge-
leceğin ahlaklı ve nitelikli sporcularının yetişmesine katkı 
sunmak amacıyla düzenlenen yarışmalarda belli katego-
rilerde derece alan öğrencilere madalyaları İl Milli Eğitim 
Müdürüm Seyit Ali Büyük tarafından takdim edildi. 

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve elde ettikleri ba-
şarılar neticesinde onları tebrik eden İl Milli Eğitim Müdü-
rü, onlardan yeni ve daha büyük başarılar beklediklerini de 
ifade etti.   n SPOR SERVİSİ

Ömer Ersöz’e 
veda yemeği

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdurrahman 
Şahin ve Şube Müdürleri, eski İl Müdürü Ömer Ersöz’e 
veda yemeği düzenledi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdurrahman 
Şahin ve Şube Müdürleri, geçen hafta İl Müdürlüğü göre-
vini devreden Ömer Ersöz’e veda yemeği düzenledi. Yeni 
Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin bugüne kadar yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı Ersöz’e teşekkür ederek plaket 
takdim etti.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un Boşnak yıldızlarına milli şok
Bosna Hersek’in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 

2020) Elemeleri’nde İtalya ve Liechtenstein ile  oynayacağı 
maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen 
İbrahim Sehic, Edin Visca ve Haris Hajradinovic de çağrıldı. 
Açıklanan kadroda Konyaspor’un Boşnak yıldızları Riad Bajic, 
Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic ve Marin Anicic’ten 
hiçbiri yer almadı. 

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Robert Prosinecki, 15 Kasım’da iç sahada İtalya ve 18 
Kasım’da deplasmanda Liechtenstein ile oynayacakları 
maçların 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya 
maçının Uluslar Ligi baraj maçları için iyi bir sınav olacağını 
belirterek, “Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Biz de 
İtalyanlar da iyi oynuyoruz. Harika bir maç olacak.” diye 
konuştu.

Kasımpaşa forması giyen Hajradinovic ile Slovenya’nın 
Olimpija takımında oynayan Luka Menalo’nun ilk kez 
çağrıldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), 
Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo 
Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Eldar Civic 
(Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan 
Kovacevic (Korona Kielce), Zoran Kvrzic (Rijeka)

Orta saha: Mato Jajalo (Udinese), Muhamed Besic 
(Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem 
Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), 
Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Nimes 
Olympique), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa) 

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Luka Menalo (Olimpija), 
Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin Visca (Medipol 
Başakşehir), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb), Dino Hotic 
(Maribor).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda lider İtalya’nın 24, 
Finlandiya’nın 15, Bosna Hersek ve Ermenistan’ın 10’ar, 
Yunanistan’ın 8 ve Liechtenstein’ın 2 puanı bulunuyor.
n AA

Robert Prosinecki



Süper Lig’de 10. hafta 
bugün start alıyor

Süper Lig’de 10. hafta heyecanı bugün Galata-
saray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle 
başlayacak. 

Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Sta-
dı’ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30’da karşı 
karşıya gelecek.  Türkiye Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının 
programı şöyle:

Bugün: 20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk 
Telekom)

Yarın: 15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençler-
birliği (Konya Büyükşehir Belediye), 17.30 Aytemiz 
Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okul-
ları), 17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park), 
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar: 14.00 Yukatel Denizlispor-Demir 
Grup Sivasspor (Denizli Atatürk), 16.30 Kasımpa-
şa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdo-
ğan), 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbah-
çe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Gazi-
antep Futbol Kulübü (Eryaman)
  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 9 5 3 1 19 11 8 18
2.FENERBAHÇE 9 5 2 2 18 9 9 17
3. YENİ MALATYASPOR 9 5 1 3 22 10 12 16
4.TRABZONSPOR 9 4 4 1 19 12 7 16
5.DG SİVASSPOR 9 4 3 2 16 11 5 15
6.M. BAŞAKŞEHİR 9 4 3 2 16 12 4 15
7.GALATASARAY 9 3 4 2 9 9 0 13
8.BEŞİKTAŞ 9 3 3 3 11 12 -1 12
9.İH KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12
10.GAZİANTEP FK 9 3 3 3 14 18 -4 12
11.KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
12.Y. DENİZLİSPOR 9 3 2 4 9 10 -1 11
13.Ç. RİZESPOR 9 3 2 4 10 16 -6 11
14.ANTALYASPOR 9 3 2 4 10 17 -7 11
15.GÖZTEPE 9 2 3 4 8 11 -3 9
16.MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 3 5 12 14 -2 6
18.İM KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4
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Kocaman destek
Konyaspor yönetimi son dönemde alınan kötü sonuçların ardından ‘Bu durumun bir bedeli olur’ 
açıklaması yapan Aykut Kocaman’a destek verirken futbolculara ise gözdağı verdi. Yönetimden 

yapılan açıklamada, “Mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha teknik 
direktörümüz Aykut Kocaman’ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz” ifadeleri kullanıldı

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ve 
Fenerbahçe’ye yenilen ve kupada da 
Eyüpspor’a skandal bir şekilde elenen 
Konyaspor’da yönetimden beklenen açık-
lama geldi. Konyaspor yönetim kurulu 
adına yapılan açıklamada Aykut Koca-
man’a destek çıkılırken futbolculara ise 
gözdağı verildi. 

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 
2. Lig temsilcisi Eyüpspor’a elenen İttifak 
Holding Konyaspor’da kulübün yönetim 
kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman’a 
destek verdi.  Konyaspor Kulübünden 
yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupa-

sı’ndan elenmelerinin beklemedikleri bir 
durum olduğu belirtildi.  Bir üst tura çıka-
mamanın hem kendilerini hem de Kon-
yaspor camiasını derinden üzdüğü ifade 
edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Başta sayın hocamız olmak üzere 
hepimizi sonuçtan daha çok futbolcula-
rımızın ortaya koyduğu mücadele hayal 
kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu 
maçı unutup lige geri dönmek durumun-
dayız. Son haftalarda aldığımız sonuçlar 
nedeniyle hedeflerimizden biraz uzaklaş-
mış gibi görünüyoruz. Bu açıdan baktığı-
mızda üst sıralara yükselmek ve orada 

tutunmak için cumartesi günü oynaya-
cağımız Gençlerbirliği maçını muhakkak 
kazanmamız gerekiyor. Konyaspor Yöne-
tim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili 
yaptığımız değerlendirme sonrasında bir 
kez daha teknik direktörümüz Aykut Ko-
caman’ın yanında olduğumuzu güçlü bir 
şekilde ifade ediyoruz. Her şeyin farkın-
dayız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, 
kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda 
teknik heyetimizle gerekli istişareleri 
yapıyoruz. Bu istişareler neticesinde yol 
haritamızı belirledik. Şu an için ara trans-
fer dönemine kadar elimizdeki kadro ile 

mücadele edip en iyisini yapmak zorun-
dayız.”   

Açıklamada, bu süreçte camiayla 
omuz omuza vererek dünü bir kenara 
bırakıp sezonun ilk yarısının sonuna 
kadar Süper Lig’de oynayacakları maç-
lara odaklanmaları gerektiğine vurgu 
yapılarak, “Bu vesileyle cumartesi günü 
evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği 
maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, 
her zaman olduğu gibi yine müsabakanın 
son düdüğüne kadar takımımıza destek 
vermelerini istiyoruz.” denildi.
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Konyaspor zor 
zamanlardan geçiyor. 
Yeni Malatyaspor maçı 
öncesi zirve hesapları 
yapan camia, 3 maç-
ta darmadağın oldu. 
Ligde alınan mağlubi-
yetlerin sonrasında ku-
pada yaşanan skandal, 
sezona yönelik bütün 
umutları yerle bir etti.

Normal şartlarda 
birkaç mağlubiyetle ortalığı yangın 
yerine çevirme taraftarı değilim. Fa-
kat bu kez olayların gelişme biçimi, 
topluma yansıttığı duygu ve taraftarı 
içerisine ittiği ruh hali ‘Sabırlı olalım, 
başımızı dik tutalım’ ile değerlendiri-
lecek bir şey değil. 

Çünkü öncesi var...
BİRİKİM...

Aykut Kocaman’ın geçen sezon 
tekrar takımın başına geçtiği dö-
nemde her ne kadar, ‘Hemen başarı 
beklemiyoruz. Çünkü gideceğimiz 
noktayı biliyoruz’ algısıyla genel bir 
kabul olsa da, ligin durumu nedeniy-
le özellikle ikinci yarı başında camia 
büyük bir umut içindeydi.

Tabi buna teknik heyet de dahil. 
Ancak Bursaspor maçı ile birlikte ta-
kıma olan inancı derinden sarsan bir 
süreç yaşandı. Konyaspor çok uzun 
süre kazanamdı. Bütün umutlar ba-
harla birlikte buhar oldu...

GÜVEN TEHLİKESİ...
Aykut Kocaman’ın da açıkla-

maları ile yeni sezon öncesi ciddi 
bir transfer beklentisi oluştu. Teknik 
heyete göre istenilen sirkülasyon 
gerçekleşti, taraftara göre ise yeter-
siz kaldı. Aykut hocanın oyuncu gru-
buna olan güveni ve Konyaspor’un 
ekonomik şartları nedeniyle, başta 
şahsım olmak üzere bu duruma iti-
raz eden olmadı. 

Tabi taraftarın büyük bir bölü-
münün kadro kalitesi ile ilgili endişe 
yaşadığını ve bunu transfer isteği ile 
pek çok kez ifade ettiklerini söyle-
mek gerek.

GÜVEN BOŞA ÇIKINCA...
Esasında Aykut Kocaman’ın bu 

takıma neden güvendiğini ortaya 
seren maçlar da oynandı. Lakin son 
yaşanan süreçte özellikle ön bölge-
de büyük umut bağlanan oyuncula-
rın verimsizliği, kupadan elenmiş ve 

ligde düşüş içinde bir 
takım tablosu ortaya 
koydu.

Gol sorununa çö-
züm olarak getirilen 
Riad Bajic, geçen se-
zondan beri bu günler 
için hazırlanan Erdon 
Daci ve Mücahit Can, 
bir türlü beklenen 
ritmi yakalayamayan 
Ömer Ali, iyi görünen 

performansına rağmen gol ve asist 
katkısı düşük kalan Milosevic, Sku-
bic’teki önlenemez düşüş... Savun-
ma oyuncaları Ali Turan ve Anicic’in 
yüksek mücadele ve iyi uyumlarına 
rağmen sonuçlara etki eden bireysel 
hataları, Serkan’ın inanılmaz perfor-
mansını gölgeleyecek telafisi olma-
yan davranışı... Yedek kulübesinin 
alternatif olamayışı...

Tarihe geçecek başarılara yeni-
den aday olmak için her türlü uygun 
şart oluşmuşken sanki akışa direni-
yor Konyaspor.

FUTBOLCULARA...
Ülkenin kokuşmuş futbol ikli-

minde alternatif, doğru ve ahlaklı 
yöntemlerle, sade, gösterişsiz bir o 
kadar da derinden bir başkaldırıya 
aday bir camiayı temsil ediyorlar. 
Ve bu başkaldırı vizyonunu ortaya 
koyan insanların güvenine mazhar 
oldular. 

Her şeye ve herkese rağmen 
onlara güvenen insanların başını 
öne eğmiş olmak, taşıması ağır bir 
yük olsa gerek. 

YÖNETİME...
Herhalde Konyaspor tarihinin 

en çok desteklenen yönetimlerinden 
biri mevcut yönetimdir. Az konuşan, 
icraatları ile öne çıkmaya çalışan, 
yöneticiliği kişisel şova dökmemek 
için kılı kırk yaran bir anlayışları var. 
Kesinlikle saygı duyuyor ve destek-
liyorum. Fakat zor zamanların ola-
ğanüstü yaklaşımlar ile yönetilmesi 
gerektiğine inanıyorum.

İşler karıştığında insanlar duru-
mun kontrol altında olduğunu his-
setmek ister. Güvenebileceği bir ses 
tonuna, inanacağı bir figüre ihtiyaç 
duyar. Fakat Konyaspor yönetimi 
şartlar ne olursa olsun tarzından 
ödün vermiyor. Bu da camiada be-
lirgin bir tedirginliğe yol açıyor.

Aykut Kocaman’ın da az ve öz 
konuşan tarzı buna eklenince fırtı-
nalarda savruluyor camia. Kriz yö-
netimi, kurumsal ve kişisel iletişim 
alanında Konyaspor yönetiminin 
daha aktif olması gerektiğini düşü-
nüyorum. 

AYDINLATILAMAYAN TOPLUM
Tabi kulüp taraftar iletişimi nice-

liksel olarak üst seviyede olmasına 
rağmen nitelik olarak bekleneni ve-
remeyince pek çok konu askıda ka-
lıyor. Konyaspor yönetimi bir takım 
kararlar alıyor, bırakın bu kararın ge-
rekçelerini öğrenmeyi, yaşanan ge-
lişmeyi bile kendi içerisinde eritiyor.

Son örnek scout ekibi ile yol-
ların ayrılması. Uzun yıllardır Kon-
yaspor’da farklı birimlerde görev 
yapan Cihan Önal başta olmak üzere 
scout ekibinin sözleşmesi feshedildi 
bir süre önce. Belki kulübün daha iyi 
ve yeni bir planlaması vardır. Bilmi-
yoruz. Sorun da bu zaten. Bilmeme-
miz...

‘Gazetecinin görevi de bu değil 
mi zaten, siz aydınlatın  toplumu’ 
diyebilirsiniz. Muhatabının kamuoyu 
önüne çıkmadığı bilgilendirmeler 
sizi ya ‘kulübün sözcüsü gazeteci’, 
ya da diğer ihtimali ile ‘art niyetli 
gazeteci’ notasına sürüklüyor. Bu da 
sağlıklı bir yapı değil.

Doğa ise boşluk kabul etmiyor.
Doldurulmayan boşluk ise “Scout 
ekibi olmayan Süper Lig takımı” no-
tasına götürüyor sizi.   

BEDEL...
Geçmişte fikir ayrılıkları yaşadı-

ğımız dostlarımızın, mevcut düzene 
inancım ve desteğim nedeniyle alı-
nan kötü sonuçlardan sonra zaman 
zaman sitemlerine maruz kalıyorum. 

-En baştan mesafeli olsam da 
sergiledikleri yönetim tarzı itibari ile 
Konyaspor yönetimini destekledim.

-Aykut Kocaman – Konyaspor 
hikayesi benim için hep özel oldu. 
Teknik heyete olan inancım hiç ek-
silmedi.

-Dolaylı da olsa mevcut kadroya 
güvenilmesi gerektiğini her fırsatta 
söyledim...

Peki sonuç emareleri görüldüğü 
gibi istediğimiz şekilde olmazsa? 

Aykut Kocaman’ın dediği gibi. 
Bu sonucun bir bedeli olur. Herkes 
için...

TAŞIMASI AĞIR YÜK!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ


