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Öğretmenlere 
teşekkür etti

Konya Lisesi 
önemli bir marka

Aralarında para toplayarak ihti-
yaç sahibi öğrencilere destek 
olan öğretmenler, bu duyarlı 
davranışlarıyla Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik ve Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un takdirini kazandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıl-
lar önce mezun olduğu Konya 
Lisesi’nde öğretmenlerle ve 
öğrencilerle bir araya gelerek 
anılarını tazeledi. Başkan Altay, 
100 yıldan fazla geçmişiyle 
Konya Lisesi’nin Konya’nın en 
önemli markalarından birisi 
olduğunu ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Test merkezi kurulmalı
TBMM Genel Kurulu’nda Torba Kanun 
Teklifi görüşmelerinde değerlendirme 
yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, esnafı, 
çiftçinin ve emeklinin sorunlarını gündeme 
getirdi. 
Konya’nın silah 
üretimindeki 
önemine de 
vurgu yapan 
Kalaycı, 
“Ülkemizde 
tescil testleri 
ve tescil test 
merkezinin 
kurulmasına 
yönelik kanun 
bir an önce 
çıkarılmalı ve uluslararası akreditasyona 
sahip laboratuvar Konya’da kurularak, 
ülkemiz silah test merkezine hızla 
kavuşturulmalıdır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘TÜRKİYE’YE DEVA 
OLMAYA GELİYORUZ’

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan:

Eski Bakanlardan Ali Babacan tarafından kurulan 
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) tanıtım toplan-
tısı Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen program ile 
tanıtıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
“Bu ülkenin insanı son birkaç senedir çok üzüldü, 
yaralandı. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz 
Devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz” ifadelerini 
kullandı.

n HABERİ SAYFA 13’TE

06 Terör sanığından
ilginç savunma! 07 ASELSAN için 

tarih verildi 10 1252 yıllık arşivine 
gözü gibi bakıyor

Kılıçdaroğlu’na
Konya’dan destek

‘Biz sadece 
görevimizi yaptık’

Gelecek Partisi’nin parti binası 
açılış programını sabote ettiği 
iddialarını yalanlayan Selçuklu 

Belediyesi, “Çöp kamyonumuzun 
orada bulunma nedeni, bizden 

istenilen talep ve aracımızın alana 
giriş ve çıkış saatleri sistemleri-
mizde kayıtlı olarak bulunmakta-

dır” açıklaması yaptı.  
n SAYFA 4’TE

Şehitlerin hatırası
canlı tutuluyor

Önemli bir sosyal medya çizgi se-
risini daha hayata geçiren Karatay 
Belediyesi, bu seride Çanakkale 
Zaferi’ni ‘2 Gün Bir Ömür’ adlı 

hikayeyle anlatıyor. Başkan Kılca, 
şehitlerin hatırasını canlı tutmak 

istediklerini söyledi. 
 n SAYFA 12’DE

Gözler umrecilerde! 
Yurt dışından gelen 

vatandaşlar için referans 
hastane olarak belirlenen 
Konya Eğitim Araştırma 

Hastanesi Yazır Yerleşkesi 
de, olası vakıalara karşı 

hazır tutuluyor. Özellikle 
umreden dönecekler 

arasında şüpheli olursa, 
hastaneye alınacaklar

KONYA ERKEN 
REFLEKS GÖSTERDİ

Dünyayı tehdit eden Koornavi-
rüse karşı erken refleks göste-
ren Konya’da bu anlamda, toplu 
taşıma araçlarında geçtiğimiz 
günlerde dezenfekte çalışmaları 
başlatılmıştı. Ayrıca Büyükşehir 
Belediyesi, koronavirüs ve her 
türlü gribal virüslere karşı ko-
runma yollarıyla ilgili de sosyal 
medya üzerinden çalışmalar yü-
rütüyor.

HASTANE HAZIR 
ŞEKİLDE BEKLETİLİYOR

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
Eğitim Araştırma Hastanesi Yazır 
Yerleşkesi’nde gerekli önlemleri 
alarak, buranın olası vakıalarda 
kullanılmasını kararlaştırdığı öğ-
renildi. Bu kapsamda önümüzde-
ki günlerde Umreden Konya’ya 
dönecek olan vatandaşlarda 
herhangi bir belirti tespit edilir-
se, vakıalara karşı hastane hazır 
bekletiliyor.  n SAYFA 11’DE

2019 yılı itibariyle eğitime başlayan 
Hüma Okulları, bugün 400’e yakın 
öğrenci ve 50 öğretmen ile eğitim-
öğretime devam ediyor. Butik tarz 
eğitim veren Hüma Okulları, Konya’da 
hazırlık sınıfı olan tek özel okul olma 
özelliğini taşıyor. Hüma Okulları Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul, “Amacımız, kampüsleşip, 
binlerce öğrenciye eğitim vermek değil. 
Butik ve kaliteli bir eğitim ile üst düzey 
başarı” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Amacımız üst düzey başarı
Memleketine faydalı bir iş 
ortaya koyma adına uzun 
yıllar Taşkent’i araştıran 
Araştırmacı-Yazar Ali 
Gümrah, “Taşkent-Hadim 
bölgesi Türklerin Anadolu’ya 
ilk gelişinden yani 1071 
yılından altı-yedi sene 
sonra 1077-78 tarihlerinde 
alınmıştır. Burayı alan 
komutan Tur Hasan’dır” 
dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Taşkent’i Tur Hasan aldı

Dr. Mehmet Birekul Ali Gümrah

Mustafa Kalaycı
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 
Türkiye’de de görüldü.

Önceki gün Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın açıklamalarını hepimiz takip 
ettik.

Ne demişti Bakan Koca?
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 

tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, 
erkek hastanın, virüsü Avrupa üzerin-
den aldığını belirterek, genel durumu-
nun iyi olduğunu söyledi.

Dikkatinizi özellikle çekiyorum, Tür-
kiye’de görülen ilk vaka…

Dünyanın korkulu rüyası haline 
gelen koronavirüs Çin, İran, İtalya gibi 
ülkelerde çok sayıda kişinin ölümüne 
yol açtı.

Türkiye’de ise ilk vaka…
Hamdolsun…
İnşallah ikincisi de olmaz.
Yine Bakan Koca’nın açıklamalarını 

hatırlatmakta fayda var.

Çin’in Wuhan kentinde bulunan 
tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni ko-
ronavirüs başka bir çok ülkeye buluş-
masına, küresel yayılım göstermesine 
rağmen Türkiye olarak süreçte büyük 
bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler bi-
zim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. 
Bizim strateji ve disiplinli eylem planında 
direncimiz hiçbir şekilde azalmadı. İn-
sanların ülkeden ülkeye hareket halinde 
olduğu dünyada direnç hangi düzeyde 
olursa olsun bazı sonuçları önlemek 
maalesef mümkün değil.

Tabi ki tedbirleri almak lazım…
Devlet düzeyinde alınacak tedbirle-

rin yanından bireysel manadaki tedbir-
leri de unutmamak lazım.

İşin uzmanları da koronavirüsten 
korunma yollarını sürekli paylaşıyor.

Okulların tatil edilmesi gündem-
de…

İstanbul’da iki üniversite eğitime ara 

verdi.
Tatil haberlerinin deva-

mı gelebilir…
Bir de yerel yöneticiler 

de gerekli tedbirleri alabil-
meli…

Okulların tatil olması 
gündemdeyse toplu alan-
larda uzun süreli kalmak 
da doğru değil. Kalına-
caksa da gerekli önlemler 
alınmalıdır.

Misal…
Konya’da tramvaylar düzenli ve sık 

aralıklarla dezenfekte edilmeli, ediliyor.
Başkan Uğur İbrahim Altay bu 

konuda birkaç kez açıklama yaptı. Hem 
toplu ulaşım araçlarında dezenfekte 
çalışmalarının yapıldığına dair hem de 

vatandaşların da bireysel 
anlamda tedbirleri alması 
gerektiği konusunda…

Minibüsler aynı şe-
kilde gerekli tedbirleri 
almalı…

Başkan Muharrem 
Karabacak da mini-
büslerde de dezenfekte 
işlemlerinin daha sık ve 
rutin bir şekilde yapıldığı-
nı söyledi.

Bitti mi?
Hayır…
Özellikle KOSKİ, MEDAŞ ya da 

ENERYA gibi insan sirkülasyonunun 
yoğun olduğu yerlerde de gerekli 
tedbirler alınmalı.

Mutlaka alınıyordur lakin etkileşi-

min yüksek olduğu yerler olduğu için 
dezenfekte çalışmasının daha sık yapıl-
ması gereken alanlardır.

Düşünün…
36 şehit verdiğimiz İdlip’teki saldırı 

sonrasında sınır kapılarını açarak Tür-
kiye’deki mültecilere ‘Hadi Avrupa’ya 
gidin’ demiştik.

Gidiyorlar da…
Konya’dan gidenlerin sayısı en son 

4 bin civarındaydı.
Geri dönen bir Konyalı kardeşimiz 

de var…
Mülteciler giderken elektriği suyu 

doğalgazı kapattırıyorlar…
Ya da yeniden açtıranlar var.
Özellikle KOSKİ aboneliği içim son 

zamanlarda çok sayıda Afganlı başvuru 
yapıyormuş.

Neden Afganlı?
Konya, tarımın başkenti ve son yıl-

larda tarımda çalışan Afganlı sayısı hızla 

artıyor. 
Hatta artıyor demek yanlış olur ne-

redeyse hepsi Afganlı…
Malum, kış bitti ve tarım sezonu da 

açılıyor.
Birkaç aylık ülkelerine giden Afgan-

lılar tarım sezonu için yeniden Konya’ya 
geliyorlar. Hem de İran üzerinden…

Geliyor ve KOSKİ aboneliği yaptırı-
yor.

İşlemler sırasında dezenfekte yok…
Denetim…
O da yok gibi görünüyor.
Birebir temas var.
Kalem, kağıt vesaire…
Bizzat gördüğüm için söylüyorum 

hiçbir önlem alınmamış.
Sadece toplu ulaşım araçlarını de-

zenfekte etmek yetmez.
İnsan sirkülasyonunun yaşandığı 

alanları da dezenfekte etmek gerekiyor.
Ben hatırlatayım da…

KONYA’DA O ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR MU?

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Hüma Okulları Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Birekul, eğitim sistemini değerlendirdi. Birekul, 
“Amacımız, kampüsleşip, binlerce öğrenciye eğitim vermek değil. Butik ve kaliteli bir eğitim ile üst düzey başarı” dedi

Amacımız butik ve kaliteli eğitim
2019 yılı itibariyle eğitime baş-

layan Hüma Okulları, bugün 400’e 
yakın öğrenci ve 50 öğretmen ile 
eğitim-öğretime devam ediyor. 
Butik tarz eğitim veren Hüma 
Okulları, Konya’da hazırlık sınıfı 
olan tek özel okul olma özelliğini 
taşıyor. Hüma Okulları Kurucu Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul, Hüma Okulları ve eğitim 
sisteminin genel durumunu dergi-
mize anlattı.

Hüma Okulları hakkında kısa-
ca bilgi verebilir misiniz?

Hüma okullarını kurarken salt 
bir okulculuk anlayışı içerisinde 
kurmadık. İşin ticari boyutunu en 
sona bırakan bir düşünce ile kur-
duk. Konya’ya yenilik katalım de-
dik. Okulculuk yapmak için açma-
dık. Taze bir kan oluşsun diye bir 
okul açtık. Hiçbir eğitim programı 
öğretmen kalitesinin önüne geçe-
mez diye düşündük. Bizim temel 
değerimiz bu. Yola buradan çıktık. 
2019 Ocak ayından itibaren öğret-
men kadromuzu oluşturduk. 10-15 
yıllık tecrübesi olan öğretmenleri-
miz ile yola çıktık. Konya’da sadece 
özel okullarda kurumumuzda olan 
bir İngilizce hazırlık sınıfı var. Baş-
ka bir kurumda bulamazsanız. İki 
tane hazırlık sınıfımız var. İkinci 
yabancı dilimiz var. 6 saat Alman-
ca, 24 saat İngilizce olarak progra-
mımız devam ediyor. Bunun dışın-
da öğrencilerimize uzaktan eğitim 
sistemi kurduk. Kurumlarımızda 
anlatılan derslerin tamamı video 
olarak öğrencilerimiz şifre ile iz-
leyebiliyor. Dersi kaçırdığı zaman, 
tekrarlayacağı zaman oradan din-
leyebiliyor. Buna benzer birçok ilk-
leri barındırıyoruz. 

Kaç öğrenciniz var ?
400’e yakın öğrencimiz var. 
Kaç öğretmen ile eğitim veri-

yorsunuz?
50’ye yakın öğretmenimiz bu-

lunuyor.
Yeni şube düşünüyor musu-

nuz?
Bir ilkokul ve ana okul progra-

mımız var hedefte. Şu an ana okul 
ve ilkokulumuz yok. Bunun için 
yeni bir yatırım planlıyoruz. Fiziki 
şartı iyi bir bina iyi bir kadro ile bu 
yatırımı hedefliyoruz. Onun harici 
yeni bir bina yapma, şube açma 
hedefimiz yok. Ortaokul 5. sınıftan 
itibaren bütün sınıflarımız var ve 
eğitimlerimiz devam ediyor. 

Özel eğitimin genel durumu 
noktasında bilgiler verebilir misi-

niz?
Özel okulların olmadığı bir yer 

de kaliteden bahsedilemez. Türki-
ye’nin birçok yerinde ciddi çalış-

malar yapan özel okullarımız var. 
Matemikte, fende diğer birçok eği-
timde adından söz ettiren uluslara-
rası statüde okullarımız var. Ama 
devlet okullarında ciddi sorunlar 
var. 25 milyon öğrencimiz var. 
Bunun 7 milyonu üniversite diğer-
leri ilk ve orta öğretimde. Önemli 
bir rakamdan bahsediyoruz. Buna 
bağlı olarak dünyada eğitimde ge-
rideyiz. Bunun sebebi sadece Milli 
Eğitim’e yüklenemez. YÖK’ün de 
yanlışları var. Hepimizin hataları 
sebebiyle eğitimde istediğimiz se-
viyede değiliz. Ama kötü de deği-
liz. Şöyle de bir durum var mesela 
bizi Fillandiya ile kıyaslayıp geride 
olduğumuz söylüyorlar. Bizim nü-
fusumuz ile onların ki bir değil. 
Daha az öğrenci ile uğraşıyorlar. 

EĞİTİM KENDİ DEĞERLERİMİZE 
GÖRE DİZAYN EDİLMELİ

Nasıl bir çözüm düşünüyorsu-
nuz?

Bizim kendimize has eğitim 
modelleri geliştirmemiz gereki-
yor. Başka ülkeleri kopyalamama-
lıyız. Her ülkenin göre coğrafyası, 
iklimi, inancı, kültürü farklıdır. O 
yüzden bizim kendi değerlerimizi 
temel alan eğitim modellerine ihti-
yacımız var. Bizim ülke içinde bile 
farklılıklarımız var. Mesela Kars ile 
Adana’nın iklimi farklı. Burada bile 
eğitim modelimiz farklı olmalı. 

İl, ilçe milli eğitim müdürleri, 
okul müdürlerinden başlayıp me-
kanizmayı yeniden düzenlemeli-
yiz. Yani düzenlemeyi temelden 
başlatmalıyız. Bütün yöneticiler 
eğitim yönetimi, eğitim planlama 
noktasında bir master programın-
dan geçirilmelidir. Mesela Fillan-
diya’da yüksek lisansı olmayan 
idareci yok. Öğretmenlerde ilk 10 
yılda yüksek lisans yapması gere-
kiyor. Biz de bu noktada çalışmalar 
yürütmeliyiz. 

Denetim mekanizması işliyor 
mu?

Kesinlikle işlemiyor. Şu an hem 
fiziki, hem akademik alanda denet-
leme ve raporlama söz konusu de-
ğil. Devlet ve özel okullar için aynı 
durum geçerli. Şu an teftiş kurul-
ları, müfettişler görevlerini şika-
yet doğrultusunda yapıyor. Birisi 
şikayet ederse okula öyle gidiyor-
lar. Hem rehberlik hem de kontrol 
noktasında çalışmalar eksik.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mehmet Birekul
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alaaddin_aladag

Taşkentli Araştırmacı-Yazar Ali Gümrah, memle-
ketine hizmet etmek amacıyla Taşkent bölgesiyle 
ilgili önemli araştırmalar yaparak, araştırmalar 
sonucu elde ettiği bilgileri kaleme aldı. Taş-
kent-Hadim bölgesinin Türklerin Anadolu’ya ilk 
gelişinden yani 1071 yılından altı-yedi sene sonra 
alındığını belirten Gümrah, bölgeyi alan komu-
tanın Tur Hasan adında bir komutan olduğunun 
bilgisini verdi. Taşkent’ten birçok alim ve önemli 
şahsiyet çıktığını ifade eden Gümrah, tarihten 
buyana Taşkent bölgesinin önemli bir bölge 
olduğunu söyledi. 
Taşkent adının kaynağı nedir? İlçenin daha 
önceki adları nelerdir?
Taşkent-Hadim bölgesi Türklerin Anadolu’ya 
ilk gelişinden yani 1071 yılından altı-yedi sene 
sonra 1077-78 tarihlerinde alınmıştır. Bölgeyi 
alan komutan Tur Hasan adında bir komutan 
ve arkadaşlarıdır. Çocukluk yıllarımda bizim 
mahalleye Ilıcapınar derlerdi. Dört mahalleden 
biri olan bizim mahalleye Tur Hasan derlerdi. Ben 
tarih öğretmeni olunca, yıllarca bu işin üstünde 
durunca, bir de öğretmen arkadaşlarım haftada 
bir akşamları tarih dersi yapalım dediler. Bu ders-
ler için çok okumam gerekti. O zaman bu bilgiye 
ulaştım. Tur Hasan’ın o bölgeyi fethettiği bilgisine 
ulaştım. Tur Hasan hakkında çok araştırma 
yaptım.   Mesela Hasan Dağı’na adını veren Tur 
Hasan’dır. O aynı zamanda Haçlılara karşı sırtını 
Hasan Dağı’na dayamış Selçuklu müdafaasını 
yapan komutandır. 
O araştırmalar esnasında bizim köyden başka 
halk dilindeki adı Pirlonda, eski adı Pirlogonda 
olan Taşkent hakkında da birçok bilgiye ulaştım. 
Pirlonda’nın bir bölgesine Tur Hasan dendiğini 
öğrendim arkadaşlarımdan. Taşkent ormanla 
kaplı iken ilk gelenler Tur Hasan yöresine yer-
leşmişler. Yaşamaya çok elverişli bir yer orası. 
Dolasıyla merak ettiğim için kendi köyümün 
tarihini bileyim, araştırayım dedim. Dedelerim 
askerdi. Ömürleri askerde geçti, Abdülezel 
Paşa’nın yanında askerlik yaptılar. Köyümüzde 
çocukluğumda bir sancak vardı. O sancak hatim 
edenlerin hatim dualarında çekilir, mezarlıklara 
gidilir mezarlar ziyaret edilirdi. Sancak taşıyan 
kişi en önde olmak üzere arkadan gelenler ilahiler 
okurdu. 1897 yılında Dömeke harbinde Abdülezel 
Paşa Alay komutanı iken dedem yanındaymış. 
Dedem o zaman 18-19 yaşlarındaymış ve san-
caktarın çok yakında imiş. Bu konular duymak 
beni köyümün tarihini araştırmaya heveslendirdi. 
O sancağı köye dedem getirmiş. Oradan hatıra 
olarak verilmiş.
Kısaca Taşkent’in kuruluşundan bahsedebilir 
misiniz?
Ilıcapınar tarihini araştırırken Taşkent ilçemiz-

di. Arşiv belgelerinde bir baktım ki Taşkent bu 
günkü Taşkent değil. Orası da 300 sene civarında 
Aladağ da dâhil 36 köye kaza merkezliği yapmış. 
Böyle bir kaza merkezi şimdiki Taşkent haline 
gelmiş. Konya Valisi İsmail İzzet Bey “Pirlerkon-
du” ismini değiştirerek 1934 yılında “Taşkent” 

adını vermiş. 
O günden beri Taşkent olarak bilinen bu şirin na-
hiyenin 1960 yılından sonra ilçe olması kararlaş-
tırılmış fakat o günlerde küçük bir İlçe olacağına 
büyük bir nahiye olsun denilerek bu girişimden 
vazgeçilmiş. Taşkent adı ile anılan nahiye 11 

Ağustos 1988 tarihinde fiilen ilçe oldu.
Taşkent’te hangi tarihî eserler bulunmaktadır?
Taşkent’in Selçuklular, Karamanoğulları ve Os-
manlıların egemenliği altında varlığını sürdürmüş 
olması, söz konusu uygarlıkların izlerini taşıyan 
tarihî ve kültürel değerlere sahip olmasına imkân 
sağlamıştır. Taşkent’te Çibi Köprüsü, İmirzala 
Köprüsü, Uzun Şeyh Camii, Kara Âşık Dede 
Zaviyesi, Emirler Çeşmesi, Hacı Ali Şah ve Cuma 
çeşmeleri, Bal Pınarı gibi birçok eser bulunmak-
tadır. Çocukluğumda olan bir çeşme de şu anda 
yok olmuştur. Suyollarının onarımı için Sultan 
Abdülhamit döneminde belirli bir kaynak ayrılmış. 
Ayrıca tarihî kabirler ve mezar taşları da var. Bu 
taşları uzman bulup okutmak gerek.
Birazcık da Taşkentli ünlü şahsiyetlerden bah-
sedebilir misiniz?
Sultan Abdülhamid’in huzur hocalarının üç tanesi 
Taşkentlidir. Bunlardan biri Mehmet Ulvi Efendi 
(Patlak Hoca)’dır. Uzun Şıh, Sadrazam Şehit 
Topal Osman Paşa, Mehmet Namık Kemal, Fahri 
Kulu Efendi şu anda aklıma gelenler. Taşkent’te 
tarih boyunca birçok âlim ve bilgin yetişmiş. 
Taşkent’in mutfak kültürü hakkında neler söyle-
mek istersiniz?
En meşhuru düğün yemeklerdir. Ama bunun 
yanında yaprak sarması, salatalar, bahçelerden 
toplanan karışık ot salatası, kabak yaprağının 
üstüne yapılan yeşil domates salatası, tuzlu 
bulamaç, yılan otu çorbası, topalak, aşır çorbası 
(Pekmezli Aşure) sayılabilir. Her evde, her sofra-
da bulgur pilavı vezirdir. Bulgur pilavının yanında 
yazın ayran, kışın ise erik, elma, armut ya da pek-
mezle tatlandırılarak yapılan hoşaf bulunur. Unun 
tereyağı ile kavrularak pekmezle bulamaç halinde 
pişirilmiş şekline ise “heyre” denir. Atalardan mi-
ras kalan yöresel lezzet kurutulmuş et, genellikle 
pişen her yemeğe katılır. Kuru et yemeklere farklı 
bir aroma verir. Kuru et yapmak için büyükbaş 
veya küçükbaş hayvanın eti tuzlanarak belli bir 
süre iple asılarak bekletiliyor.
Son olarak 2016 yılında Taşkent Belediyesi 
tarafından yayımlanan “Taşkent (Pillonda) Ta-
rihi ve Pillondalılar” adlı kitabınızın hazırlanış 
öyküsünden bahsedebilir misiniz?
Doğduğum, büyüdüğüm yöreyi merak ettiğim 
için böyle bir araştırmaya yöneldim. Kendi ken-
dime ben bu memlekete nasıl hizmet edebilirim 
dedim. Dedelerimin asker olarak Abdülezel Pa-
şa’nın yanında ömürlerinin geçmesinden dolayı 
Taşkent’teki önemli zatların olmasını ve 300 yıl 
kaza merkezi olmasını merak ettim. Ayrıca tarih 
öğretmeni olmam nedeniyle arşivlerden buldu-
ğum belgeler ile hem köyümüze hem de ilçemize 
hizmet etmek amacıyla böyle bir kitap yazmaya 
karar verdim.

Taşkent önemli bir bölge 
Memleketine faydalı bir iş ortaya koyma adına uzun yıllar Taşkent’i araştıran Araştırmacı-Yazar 

Ali Gümrah, “Taşkent-Hadim bölgesi Türklerin Anadolu’ya ilk gelişinden yani 1071 yılından 
altı-yedi sene sonra 1077-78 tarihlerinde alınmıştır. Burayı alan komutan Tur Hasan’dır” dedi 

Ali Gümrah kimdir? 
Daha önce Hadim’e bağlı olan Taşkent’in 

Ilıcapınar Köyü’nde doğdu. İlkokul 
eğitimini köyünde, ortaokul eğitimini 

Taşkent’te tamamladı. Babasının ısrarı 
ile Konya İmam Hatip Lisesinde lise 

tahsilini tamamladı. Lise tahsili boyunca 
bir gecekonduda büyüyen Gümrah, 
babasından edindiği okuma sevdası 
ile 1963 yılında İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümüne 
yerleşti. Arap Dili Bölümünün kendisi için 

yeterli olmadığını düşünen Gümrah aynı 
fakültenin Tarih Bölümüne geçti ve 1968 
yılında mezun oldu. 1970 yılında Konya 

İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni 
olarak göreve başladı. 1993 yılında 

öğretmenlikten emekli oldu. 6 çocuk 
babası olan Gümrah’ın “Taşkent Ilıcapınar 

Tarihi ve Hatıralarım”, “Kur’an Konuşuyor” 
isimli iki de kitabı bulunmaktadır.
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Başkan Altay mezun olduğu lisede anılarını tazeledi

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar 
önce mezun olduğu Konya Lise-
si’nde öğretmenlerle ve öğren-
cilerle bir araya gelerek anılarını 
tazeledi. 

Başkan Altay, 100 yıldan fazla 
geçmişiyle Konya Lisesi’nin Kon-

ya’nın en önemli markalarından 
birisi olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, me-
zun olduğu Konya (Gazi) Lisesi’ni 
ziyaret etti. Okul Müdürü Zübeyir 
Yavuz ve idarecilerle birlikte sı-
nıfları ziyaret ederek ders işleyen 

öğrencilerle bir araya gelen Baş-
kan Altay, yıllar önce oturduğu 
sıralara yeniden oturarak anılarını 
tazeledi. 

Başkan Altay, öğrencilerle 
sohbet ederek tecrübelerini de 
paylaştı. Daha sonra öğretmenler 
odasında öğretmenlerle görüşerek 

sohbet eden Başkan Altay, okula 
spor salonu yapacaklarının müjde-
sini verdi. 

KONYA LİSESİ, KONYA’NIN EN 
ÖNEMLİ MARKALARINDAN 
Konya Lisesi’nde geçirdiği 

günleri gururla anlattıklarını ifa-
de eden Başkan Altay, “Bu okul-

dan mezun olmak bizim için çok 
önemli. Hep iyi anılarımız oldu. 
Hocalarımızın üzerimizde çok 
emeği var. 

Bugün sizin de öğrencileriniz 
üzerinizde çok emeğiniz var. Al-
lah hepinizden razı olsun. Bu okul 
şehrimizde önemli bir temsil gö-

revi yapıyor aslında. Çünkü ülke-
mizde 100 yılı geçmiş bir zamanda 
eğitime aralıksız devam eden çok 
fazla eğitim yuvası kalmadı. Kon-
ya Lisesi bu açıdan Konya’nın en 
önemli markalarından birisi” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Türk Telekom’un yenilenen 
Nalçacı ofisi hizmete açıldı

Başkan Pekaytırmacı’dan
İstiklal Marşı mesajı

‘İstiklal Marşı hak mücadelenin ifadesidir’

Türk Telekom, yenilenen 
Konya Nalçacı Ofisini hizmete 
açtı. Yeni müşteri merkezi, çağ-
daş mağazacılık anlayışıyla görsel 
ve mimari açıdan yenilendi. Türk 
Telekom Konya Nalçacı Ofisi ‘Sa-
dece merkeze değil, herkese’ slo-
ganıyla hizmete başladı.

Türk Telekom, hızlı büyüme 
ve mükemmel müşteri deneyi-
mi hedefleriyle satış kanallarında 
entegrasyona devam ediyor. Bu 
kapsamda son olarak Konya’da 
Telgrafçı Hamdi Bey Caddesin-
deki tarihi Nalçacı binasında hiz-
met veren Türk Telekom Ofisi 
yenilenerek hizmete açıldı. 1975 
yılından bu yana, Türk Telekom 
İl Müdürlüğü olarak kullanılan ta-
rihi binada aralıksız hizmet veren 
Türk Telekom Ofisinin açılış tö-
renine Türk Telekom yöneticileri 
katıldı.

Türk Telekom tüm Türkiye’de 

yürüttüğü Ofis Transformasyon 
Projesi ile kendine ait ofislerini 
Türk Telekom Müşteri Merkezle-
ri’ne (TTMM) dönüştürüyor. Nal-
çacı’daki yeni müşteri merkezi, 
çağdaş mağazacılık anlayışıyla; 
görsel ve mimari açıdan yenilendi. 
Operasyon modeli ve yetkinlikleri 
artırıldı, ürün ve hizmet portföyü 
geliştirildi. Bu sayede müşteri de-
neyimi ve hizmet kalitesi de art-
tı. Nalçacı Türk Telekom Müşteri 
Merkezi’nde; en iyi müşteri de-
neyiminin sağlanması amacıyla, 
müşteriyle temas kurulmasından 
Mobil Hat, Sabit Telefon, Sabit 
İnternet, Çeşitli Cihaz Seçenekle-
ri ve TİVİBU ürünlerinin satışına 
kadar birçok işlem gerçekleştiri-
liyor. Türk Telekom Nalçacı Ofisi 
yenilenen yüzü, deneyimli ofis 
kadrosu ve iş modelleri ile Konya 
halkına hizmet vermeye devam 
edecek. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, İstiklal Mar-
şı’nın Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde kabulünün 99. yıldönümü 
ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Mehmet Akif Ersoy’un vatan ve 
bayrak aşkının Kurtuluş Savaşın-
da milli ruhun uyanmasında etkili 
olduğunu vurgulayan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Milli mücadele savaşının 
verildiği dönemde Mehmet Akif 
Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımız, 
cephedeki askerlerimize moral 
vermiş ve milli mücadelenin ka-
zanılmasında önemli rol oynamış-
tır. Dünyada hiçbir benzeri olma-
yan Kurtuluş Savaşının, benzeri 
olmayan bir milli marşa ihtiyacı 
olduğunu gören Gazi Meclisimiz 
yaptığı yarışmada Ersoy’un şiirini 
birinci seçerek Milli Marş olarak 
12 Mart 1921’de kabul etmiş-

tir. Mehmet Akif Ersoy milletin 
parasıyla marş yazılmayacağını 
belirterek ilk başta yarışmaya ka-
tılmaması ve katıldıktan sonra da 
kazandığı ödülü Darülmesai’ye 
bağışlaması Milli Mücadeleye 
yaptığı büyük katkıyı göstermek-
tedir. Tüm bunların yanında İstik-
lal Marşını Millete armağan eden 
Mehmet Akif Ersoy, Safahat isimli 
eserine de İstiklal Marşını milletin 
marşı olduğu için almaması mil-
let sevgisini bizlere bir kez daha 
göstermiştir. Millet olarak bizim 
görevimiz İstiklal Şairi Akif’i yad 
ederken Milli Marşımızın ebedi-
yen okunması ve bayrağımızın 
göklerden inmemesi için mücade-
le vermektir. Bu duygu ve düşün-
celerle Merhum İstiklal Şairi Meh-
met Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, 
İstiklal Marşının kabulünün 99. 
yıldönümünü kutluyorum.”. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstik-
lal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilişinin 99’uncu 
yıldönümü nedeniyle yayınladığı 
mesajında, İstiklal Marşı’nın ezelden 
ebede sürecek hak mücadelesinin ifa-
desi olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstik-
lal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) kabul edilişinin 
99’uncu yıldönümü nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. Büyük dava adamı 
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstik-
lal Marşı’nın milletimizin ortak sesi 
olduğunu belirten Başkan Altay’ın 

mesajı şöyle: “İstiklal Marşı, mille-
timizin kurtuluş mücadelesini ve 
inanmışlığını destansı bir anlatımla 
dile getiren; ezelden ebede sürecek 
hak mücadelesinin ifadesidir. Akif 
bu marşla, Birinci Cihan Harbi’nin en 
kesif dönemlerinde yok olma tehlike-
si ile karşı karşıya kalan aziz milleti-
mize yapması gerekenin ne olduğu-
nu anlatmış, Türkiye’nin istikametini 
belirlemiştir. Tüm dünyaya milleti-
mizin özgürlüğe olan tutkusunu hay-
kıran şair, milletimize moral vermiş, 
cesaret kaynağı olmuştur. Biz İstiklal 
Marşı’nın anlatmak istediklerini son 
yıllarda yaşadıklarımızla daha iyi öğ-
rendik. Tıpkı İstiklal Marşı’nın yazıl-

dığı dönem gibi bir kuşatma hareketi 
ile ülke sınırlarımızı kuşatan emper-
yalist güçlere vereceğimiz en güzel 
cevap İstiklal Marşı’nın mısraları ara-
sında yer almaktadır. Mehmet Akif’in 
‘Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın’ duasını bugün de 
tekrarlıyoruz. Milletimizin bağımsız-
lığı uğrunda her engeli aşacak güçte 
olduğunun bilinciyle 99 yıl sonra da 
aynı ruhla ve aynı imanla mücade-
lemize devam ediyoruz. Bu vesileyle 
milli marşımızın şairi Mehmet Akif 
Ersoy’u ve aynı ruhla mücadele eden 
Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı 
rahmetle ve duayla anıyorum. Ruhla-
rı şad olsun.” n HABER MERKEZİ

Aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olan öğretmenler, bu duyarlı davranışlarıyla Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un takdirini kazandı

Duyarlı öğretmenlere
teşekkür ziyareti

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, örnek duyarlılık gösteren 
Meram Mehmet Akif Ersoy Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine 
sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Vali Toprak aralarında para toplaya-
rak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek 
olan okul öğretmenlerini tebrik ede-
rek, “‘İşte bu adanmışlıktır, gurur 
duyulacak, örnek alınacak bir dav-
ranıştır” dedi. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, 
örnek bir duyarlılık göstererek okul-
larındaki maddi imkanları yeterli 
olmayan öğrencilere aralarında para 
toplayarak yardımcı olan Meram 
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerine sürpriz 
bir ziyaret yaptılar.
KAVUŞ: GELECEĞE DAMGA VURACAK 
BİR DAVRANIŞA İMZA ATIYORSUNUZ

Ziyarette bulunan protokolü 
okul idarecileri karşıladı. Okul Mü-
dürü Cavit Arıtürk, Vali Toprak ve 
Başkan Kavuş’a okul hakkında bilgi 
verdi. Kendi aralarında topladıkları 
paralarla öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayan idareci ve öğretmenlere 

gösterdikleri bu hassasiyetten do-
layı teşekkür eden Başkan Kavuş, 
“Çocuklara hem öğretmenlik, hem 
de abilik ablalık yapan sizlere şük-
ranlarımı sunuyorum. Bunu öğren-
diğimde Sayın Valimiz ile paylaştım. 
‘Hemen ziyaret edelim, bu örnek 
davranışlarından dolayı kendilerini 
tebrik edelim’ dedi. Bu ziyaretimi-
zin sebebi bu. Yaptığınız şey hepi-
mizin çok hoşuna gitti. Bu milletin 
bir evladı, bir Anadolu insanı olarak 
yaptığınız şeyden büyük gurur ve 
mutluluk duydum. Öğrencileriniz 
için yaptığınız bu fedekarlık sıradan 
bir yardım değil, geleceğe mühür 
vuracak güzel bir davranıştır” diye 

konuştu.
VALİ TOPRAK: BU DAVRANIŞIN 

HERKESE ÖRNEK OLMASINI 
ÜMİT EDİYORUM

Sözlerine, “Özlediğimiz, istediği-
miz tablo bu” diyerek başlayan Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan 
öğretmenlere teşekkür etmek için 
bu ziyareti gerçekleştirdiğinin altını 
çizdi. ‘Mesaimiz dolsa da gitsek’ diye 
düşünmek yerine öğrencisini, onun 
ve milletin geleceğini düşünmüş 
olmanın paha biçilemez kıymette 
olduğunu ifade eden Vali Toprak, 
‘İşte bu adanmışlıktır. Gurur duyu-
lacak örnek alınacak bir davranıştır. 

Bu davranışın herkese ve her kesi-
me örnek olmasını ümit ediyorum. 
Ve bu ince düşüncenizden dolayı 
hepinizi tebrik ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Vali Toprak, Başkan Kavuş ve 
beraberindekiler daha sonra okulu 
ve sınıfları gezdiler. Sınıflarda öğ-
rencilerle de sohbet eden Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, onlara kendi 
öğrencilik hayatından kesitler an-
lattı. Vali Toprak bir sınıfta gördüğü 
şehitler panosu için sınıf öğrencileri-
ne övgüler yağdırdı. ‘Bu ülke ayak-
ta duruyorsa şehitler sayesindedir” 
diyen Vali Toprak konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “İnsanların ihtiyaç 
sıralaması var. Bunların belki de en 
önemlisi vatandır. Vatan olmazsa 
hiçbir ihtiyacı tam anlamıyla karşı-
layamıyorsunuz. Önce emniyette 
olmanız gerekiyor. İşte bu emniye-
tin güvencesi şehitlerimizdir. Bizler 
onlara minnettarız. Üstümüze görev 
düşerse her birimiz o göreve hazırız. 
Vatan söz konusu olduğunda hepi-
miz canımızı vermeye hazırız. Sizleri 
de bu konuda hassasiyet gösterdiği-
niz için tebrik ediyorum.”

Vali Toprak, Kaymakam Çelik 
ve Başkan Kavuş ziyaretin sonunda 
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
n HABER MERKEZİ
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Konya İnsan Mektebi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Konya İnsan Mektebi’nde ger-

çekleştirilen Akıl ve Zeka Oyun-
ları Yarışmaları’nda başarılı olan 
öğrencilere ödülleri törenle veril-
di. Selçuklu Kongre Merkezi Balo 
Salonu’ndaki yarışmalarda ilkokul 
öğrencileri sırasıyla Mangala, Pen-
tago, Q-bitz, Equlibrio, ortaokul 
öğrencileri ise Mangala, Pentago, 
Reversi, Kulami akıl ve zeka oyun-
larında yarıştı.

Hakemler, Antalya’daki yarış-
malarda Konya’yı temsil edecek 
öğrencileri uzun ve zorlu elemeler 
sonrasında belirledi. Törene katı-
lan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, yaptığı konuşmada, tüm 
öğrencilerin, kendileri için yarışma-
ların birincisi olduğunu belirterek, 
“Hedefimiz geleceğimizdi, 32 bin 
öğretmenimizle yola çıktık. 31 ilçe-
mizi hedef alarak hep birlikte el ele, 
bizim için Selçuklu neyse Taşkent 

de oydu, Yalıhüyük neyse Karatay 
da oydu. 450 bin öğrencimizi bu 
eğitim içinde nasıl daha iyi bir nok-
taya getiririz diye, valimiz, kayma-
kamlarımız, siz değerli öğretmen 
arkadaşlarımız, okul yöneticilerimiz 
ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin 
katılımıyla yoğun bir çalışma yürüt-
tük. Bu çalışma semeresini vere-
cek.” dedi. 

Zekanın kalbinin Konya’da attı-
ğını dile getiren Büyük, “31 ilçemi-
zin birincileri bugün burada çetin 
bir yarışmanın neticesinde ödül 
törenine geldiler. Bizim için buraya 
gelmiş olmak, cesaretiyle burada 
olmak en önemlisiydi. Çocuklarımı-
za, öğretmenlerimize güveniyoruz. 
Biz büyük bir aileyiz, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. İnşal-

lah Antalya’dan da iyi sonuçlarla 
döneceğiz.” ifadesini kullandı.

Daha sonra yarışmalarda birin-
ci, ikinci ve üçüncü olan öğrencile-
re ödülleri verildi. Törene, Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, İlçe Milli Eğitim müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve velileri 
katıldı.n HABER MERKEZİ

İstiklal Marşı’nı en güzel
okumak için yarıştılar

LGS’ye hazırlanan öğrencilere
moral ziyareti yapıldı

Yunak ilçesinde, İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından ilkokul-
lar ve ortaokullar arasında İstiklal 
Marşı’nı güzel okuması yarışması 
düzenlendi. Yunak İMKB Yatılı 
Bölge Ortaokulu çok amaçlı sa-
lonunda düzenlenen yarışmaya 
katılan 20 ilkokul ve 13 ortaokul 
öğrencisi İstiklal Marşı’nı güzel 
okumak için çaba gösterdi. Yarış-
ma Jürisi; diksiyon, ezber, vurgu, 
tonlama ile okuma, duraklamalar, 
ses tonu, şiir diline uygunluk, ke-
limeleri doğru ifade etme ve sah-
nede hakimiyet gibi kriterlere göre 
öğrencilere puan verdi.

Yarışmada, ilkokullar katego-
risinde; birinci Fatih İlkokulundan 
Sudenur Özkan olurken ikinci 

YİBO İlkokulundan Ayşe Yılmaz 
ve üçüncü Aksemseddin İlkoku-
lundan Nuray Satılmış oldu.

Ortaokullar kategorisinde ise; 
birinci İMKB Yatılı Bölge Ortaoku-
lundan Semanur Yılmaz olurken, 
Saray Ortaokulundan Firdevs Gür-
lek ikinci ve Orhan Erdem İmam 
Hatip Ortaokulundan Melahat 
İrem Yıldırımer üçüncü oldu. Ya-
rışmada dereceye girenlere ödül-
leri 12 Mart ‘ta yapılacak olan tö-
rende verilecek. İstiklâl Marşının 
Kabulünün 99. Yıl Dönümü nede-
niyle düzenlenen yarışmayı, Yunak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
Işcan, Şube müdürleri, okul mü-
dürleri, öğretmenler, öğrenciler ve 
veliler izlediler. n HABER MERKEZİ

Eğitimde seferberlik ilan eden 
Yunak İlçe Milli Eğitim müdürlü-
ğü başarıyı arttırmak için her yolu 
deniyor. Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan ve Şube 
Müdürleri Muhammet Ali Tok-
demir ve Abdullah Tunçez bu yıl 
LGS’ ye katılacak 8. sınıf öğren-
cilerine motivasyon ziyaretlerine 
başladı. Yunak Saray Ortaoku-
lu’nda LGS’ ye hazırlanan öğren-
cileri ve öğretmenleri ziyaret eden 
Müdür İşcan, öğrencilerle bir süre 
sohbet edip, sınava hazırlıkta mo-
ral ve motivasyonun öneminden 
bahsetti. Yunak ve özellikle Saray 
Ortaokulu’nun eğitim alanında 
özverili olduğunu belirten İşcan, 
bu konuda büyük çaba sarf eden 
öğrenciler ve öğretmenlere teşek-
kür etti.

Programın sonunda İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü tarafından, 
öğrencilere moral-motivasyon ye-
meği verildi. Yemekte öğrenciler-
le tek tek ilgilenen, hâl ve hatırla-

rını soran İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İşcan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen “8.Sı-
nıflarla Çay Tadında Sohbetler” 
etkinliğini çok önemli bulduğunu 
ve Yunak ilçe genelinde eğitim 
gören bütün 8.sınıf öğrencileriyle 
buluşacaklarını söyledi.

Yunak’taki diğer okullarla 
kıyaslandığında buradaki öğren-
cilerin imkânlar ve öğretmen 
kadrosu açısından daha avantajlı 
olduğunu belirtti. Müdürlük ola-
rak öğrencilerin başarısını artırma 
adına ellerinden gelen her türlü 
çabayı sarf ettiklerini, sınavlara 
hazırlanan ortaokul öğrencilerine 
sınavlara hazırlık kitaplarının alın-
dığını, deneme sınavlarının ücret-
siz olarak yapıldığını, okulların fi-
ziki ortamlarının iyileştirilmesinin 
bu kapsamda yapılan çalışmalar 
olduğunu belirtti. İşcan, okul yö-
neticilerinden okulun sorunları ile 
ilgili bilgi aldıktan sonra okuldan 
ayrıldı. n HABER MERKEZİ

Proje okullarına yapılan yönetici atamalarını eleştiren Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli 
Doğrul, “Proje okulları neyin, kimin projesidir? Bu projenin sahibi MEB olmaktan çıkmıştır” dedi

‘Proje okulları 
kimin projesi?’

Yönetici atamaları ile ilgili açık-
lama yapan Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
27 Eylül tarihinde 9 bini okul mü-
dürü olmak üzere 20 bin yönetici 
sisteme girdiğini, bu süreçte Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sayesinde 
mülakatlarda adaylara yazılı sınav 
puanı verildiğini söyledi. Buna rağ-
men Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un 
aynı tutumu proje okullarında sür-
düremediğine dikkat çeken Doğrul, 
sendikamızın proje okulları ile ilgili 
yaptığı araştırmadan örnekler verdi. 
Proje okullarına yapılan atamalarda 
940 müdürün 829’unun bir sendi-
kanın üyesi olduğunun ortaya çık-
tığını ifade eden Doğrul, “Yönetici 
Atama Yönetmeliği’nde sınav puanı 
esası getirenler neden aynı başarıyı 
proje okullarında sağlayamadı?” diye 
sordu.

LİYAKAT YOK YANDAŞ VAR
Proje okullarında yönetici ata-

malarının hiçbir kritere bağlı kalma-
dan yapılmasını eleştiren Doğrul, 
“Başarılı öğrencilerin okuduğu bu 
okullarda liyakat esasına göre değil 
de yandaşlık esasına göre atanmış 
yöneticilerin iş başında bulunma-
sı kabul edilemez bir durumdur” 

dedi. MEB taşra teşkilatının önemli 
bir çoğunluğunun çetelerin tahak-
kümü altında olduğunu bildiren 
Doğrul, çetelerin istediği kişilerin bu 
okullara yönetici olarak atanmasını 
sağlayabildiğini, buna bir an önce 
dur denilmesi gerektiğini vurguladı. 
Türkiye’nin 15 Temmuz tecrübesine 
dikkat çeken Doğrul, devletin yöne-
tenlerin bundan ders alması gerekti-

ğini ifade etti. Doğrul, “Proje okulları 
neyin, kimin projesidir? Bu projenin 
sahibi MEB olmaktan çıkmıştır. Çün-
kü yerelde liyakat, kariyer yerine bir 
yere mensubiyete bakılarak yönetici 
atamaları yapılmıştır” diye konuştu.

SÖZLEŞMELİDE KÖLELİK BİTMELİ
Doğrul, sözleşmeli öğretmenle-

rin tayin hakkından yararlanamadı-
ğını ve bu nedenle ailelerin parça-

landığını söyleyerek, MEB’in sorunu 
palyatif tedbirlerle değil, kalıcı olarak 
çözmesini istedi. Bunun yolunun 
tüm sözleşmelilerin kadroya geçiril-
mesinde ve atamaların sadece KPSS 
puan üstünlüğüne göre yapılmasın-
da olduğunu bildiren Doğrul, “Söz-
leşmeli köleliğe son verilmedikçe 
eğitimde verim ve kaliteyi sağlamaz-
sınız” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN), Nanoteknoloji ve İleri Mal-
zemeler Geliştirilmesi, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 9 Mart 2020 tari-
hinde Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

Merkezin kurulma amaçları, 
Nanoteknoloji ve ileri malzemeler 
ile ilgili akademik çalışmalar yap-
mak, projeler geliştirmek, kurs ve 
seminerler düzenlemek. Yürütü-
lecek programlar ve uygulamalar 
aracılığı ile Üniversitenin kamu ku-
rum ve kuruluşları, özel sektör ve 
benzer alanda çalışmalar yürüten 
uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak. 
Bunun yanında, Nanoteknoloji ve 
ileri malzemeler alanında Üniversi-
te, sanayi ve ülke genelinde yapılan 
çalışmaları takip edip, bu konularda-
ki ulusal ve uluslararası araştırmacı-
ların/kuruluşların AR-GE faaliyetle-
rine katkı sağlamak, araştırmacılar/
kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak ve ilgili araştırmacıların 
ve kuruluşların nanoteknolojideki 
gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesi 
gibi birçok amaçla kuruldu. Merke-
zin çalışma alanlarından bazıları ise, 
Nanoteknoloji ve ileri malzemeler 
konusunda dokümantasyon merke-
zi oluşturarak ulusal ve uluslararası 
kuruluşların kaynaklara erişebilme-
si için olanak sağlamak; Nanotek-
noloji ve ileri malzemeler alanında 
üniversite-sanayi işbirliğine yönelik 
doğrudan ürün odaklı projeler geliş-
tirmek ve benzer konularda faaliyet 

gösteren merkezlerle işbirliğinin ge-
liştirilmesine katkı sağlamak. Ayrıca 
Nanoteknoloji ve ileri malzemeler 

alanında disiplinlerarası çalışmaların 
gerçekleştirilmesini ve koordinasyo-
nunu sağlamak. Üniversite bünye-

sinde bulunan fiziki laboratuvar alt-
yapısının ve imkânlarının etkin bir 
şekilde kullanılmasını, nanoteknoloji 
ve ileri malzemeler alanındaki ge-
lişmelere uygun olacak şekilde sü-
rekli geliştirilmesini sağlama olarak 
belirlendi. Merkezin kuruluşundan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, “Konya Teknik Üniversitesi 
olarak daha güzel işlerle yolumuza 
devam edeceğiz” dedi. Nanotek-
noloji ve ileri malzeme alanlarının 
ülkemizin öncelikli araştırma alan-
larından olduğunu belirten Özçelik 
kurulan bu merkezde bölgemiz ve 
ülkemiz için çok önemli bilimsel 
araştırma faaliyetlerini yürütüle-
ceğini ve bölgesi için önemli bir bi-
limsel çekim merkezi olacağını ifade 
etti.n HABER MERKEZİ

KTÜN’de NANOMER kuruldu

Seyit Ali Büyük
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Çardağın çatısı çöktü, 29 küçükbaş hayvan telef oldu
Konya’da bir çardağın çatısı-

nın çökmesi sonucu 29 küçükbaş 
hayvan telef oldu. Olay, saat 09.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Başak Mahallesi Şehit Kamil Acar 
Sokak’ta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, içerisin-
de küçükbaş hayvanların bulun-
duğu Cuma Kalkan’a ait çardağın 
çatısı henüz bilinmeyen bir neden-
le çöktü. Çardağa gelen Cuma Kal-
kan’ın oğulları, çatının çöktüğünü 
görünce 112 Acil Çağrı Merke-
zi’ni arayarak yardım istedi. İhbar 
üzerine olay yerine AFAD, itfaiye 

ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine ulaşan ekip-
ler, enkaz altında kalan küçükbaş 
hayvanları kurtarmak için çalışma 
başlattı. 

Kepçe yardımıyla kaldırılan 
molozların altından 5 kuzu, 24 
tane koyun telef olmuş halde çıka-
rıldı. Enkaz altında kalan 5 koyun 
ve 1 köpek ise yaralı olarak kurta-
rıldı. Çardak çatısının geçtiğimiz 
günlerde etkili olan yağış ve fırtı-
na nedeniyle ağırlaşarak çöktüğü 
üzerinde duruluyor. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. n İHA

Ankara’da çalındı
Konya’da bulundu

Aksaray’da iki otomobil
çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Ankara İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri tarafından Göl-
başı’nda bir ağıldan çalınan 20 
adet küçükbaş hayvan bulunarak 
sahibine teslim edildi. Yakalanan 
hırsız ise tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Edinilen bilgiye göre, 
Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahal-
lesi’nde Bayram Kahraman adlı 
vatandaşa ait ağıldan 20 adet kü-
çükbaş hayvan çalındı. Bayram, 
olayı jandarma ekiplerine haber 
verdi. Ankara İl Jandarma Ko-
mutanlığı personeli, hayvanları 
bulmak için geniş çaplı çalışma 
başlattı. 2 ay süren çalışmalar ne-

ticesinde hayvanların Konya’nın 
Kulu ilçesinden gelen A.Y. isimli 
şüpheli tarafından çalındığı be-
lirlendi. Jandarma ekipleri, Ku-
lu’nun Tavşancalı kasabasında 
düzenlediği operasyonla A.Y’yi 
yakaladı. A.Y’nın küçükbaş hay-
vanları Kulu’nun Cengizhan kö-
yündeki Ö.F. isimli kişiye sattığı 
belirlendi. Jandarma ekipleri, ye-
rini tespit ettiği hayvanları alarak 
sahibi Kahraman’a teslim etti. 
Şüpheli A.Y. ise jandarmadaki 
işlemlerinin ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezae-
vine teslim edildi. n İHA

Aksaray’da iki otomobilin 
çarpışması sonucu 5 kişi yaralan-
dı. Ziya Dalı (26) idaresindeki 06 
BK 8382 plakalı otomobil, Aksa-
ray-Ankara kara yolunun 7. kilo-
metresinde Afganistan uyruklu 
Aziz Özbek (45) yönetimindeki 61 
DP 586 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kaza yerine çok sayıda ambulans, 
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Sürücülerle birlikte otomobiller-
de bulunan Esat Davutoğlu (41), 
Sami Bakıncı (30) ve Afganistan 
uyruklu Abdullah Masdat yara-
landı. 

Sağlık ekiplerince Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılan yaralılardan Aziz Öz-
bek’in hayati tehlikesinin bulun-
duğu öğrenildi. n AA

Ereğli’de patlayıcıyla yakalanan terör sanığı Halaf Casım Hasan, kendisinin uyutulduğunu belirterek, 
“Yanımda okul çantası gibi bir çanta vardı. İçindeki oyuncak ayının içinde bomba düzeneği kurulmuştu” dedi

Terör sanığından
ilginç savunma!

Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta 
yapılan aramada, oyuncak içerisi-
ne gizlenmiş yarım kilo patlayıcının 
ele geçirilmesine ilişkin 3’ü tutuklu 
7 sanığın yargılanmasına başlandı. 
Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar 
Halaf Casım Hasan, Ahmed Esvad, 
Visam İnad ile avukatları katıldı. 

Sanık Halaf Casım Hasan, sa-
vunmasında, Suriye’deyken terör 
örgütü YPG/PKK mensupları tara-
fından tehdit edildiğini, talimatlara 
uymazsa ailesine zarar verileceğini 
öğrendiğini iddia etti.

Örgüt mensuplarınca 20 gün 
boyunca alıkonulduğunu öne süren 
Hasan, şunları anlattı: “Türkiye’ye 
gitmem gerektiğini söylediler. ‘Sana 
bir çanta vereceğiz. Çantayı sana 
vereceğimiz adrese teslim edecek-
sin’ dediler. Ailemin başına silah da-
yamışlardı. Ben o zaman Haseke’de 
boyacılık yapıyordum. Kolumdan 
iğne vurdular, uyandığımda Türki-
ye’deydim. Yanımda okul çantası 
gibi bir çanta vardı. İçindeki oyuncak 
ayının içinde bomba düzeneği kurul-
muştu. Bunu o zaman gördüm. Beni 

gönderenlerden biri telefonla ara-
dı, bana bir araç geleceğini ve beni 
Alanya’ya götüreceğini söyledi.”

İki araç değiştirerek Adana’ya 
kadar götürüldüğünü anlatan Ha-
san, “Orada birilerine sorarsam An-
talya’ya gidebileceğimi söylediler. 
Ben orada sorduğumda, Suriyeli 
bir şoför olan Visam İnad ‘Ben An-
talya’ya gidiyorum. Seni de götürü-
rüm’ dedi. Birkaç tane daha müşteri 
aldı ve yola çıktık. Araçla seyir ha-

lindeyken polis bizi yakaladı.” diye 
konuştu. 

Sanık Ahmed Esvad da Halaf 
Casım Hasan’ın ismini “Mahmut” 
diye bildiğini, olaylardan habersiz 
bir şekilde kendisiyle sadece araç 
tahsisiyle ilgili görüştüğünü savun-
du.  Sanık Visam İnad ise Antalya’ya 
çalışmak için gittiğini, Halaf Casım 
Hasan’ı da yol parasını paylaşmak 
için arabasına kabul ettiğini öne 
sürdü.  Visam İnad’ın avukatı Ömer 

Can ise müvekkilinin olayı samimi-
yetle anlattığını, herhangi bir terör 
örgütüyle alakasının bulunmadığını 
kaydetti. Mahkeme heyeti sanıkların 
tutukluluk halinin devamına karar 
vererek, dosyadaki eksikliklerin ta-
mamlanması için duruşmayı erte-
ledi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Konya’nın Ereğli ilçesinde, 7 

Ağustos 2019’da şüphe üzerine 
durdurulan hafif ticari araçta, oyun-
cak ayının içine yerleştirilmiş yarım 
kilo patlayıcı ele geçirilmiş, 8 şüpheli 
gözaltına alınmıştı. Daha sonra ya-
pılan soruşturma ve çalışmalar so-
nucunda terör örgütü YPG/PKK’nın, 
Türkiye bağlantılarını sağladığı ve 
olayla ilgisi tespit edilen Ahmed 
Esvad da yakalanmıştı. Patlayıcının, 
Suriye’deki terör örgütü YPG/PKK 
üyelerince eylem amaçlı gönderil-
diği tespit edilmişti. Halaf Casım 
Hasan’ın, sorgusunda iki ay önce 
YPG/PKK’ya katıldığını itiraf ettiği, 
Suriye’deki eğitim kampında örgüt 
üyelerinden bomba ve makineli si-
lah kullanma eğitimi aldığını söyle-
diği öğrenilmişti. n AA

Park halindeki otomobilde
çıkan yangın söndürüldü

Ereğli’de tarlada 
çıkan yangın korkuttu

Karaman’da park halindeki bir 
otomobilde çıkan yangın vatandaş-
lar tarafından kısa sürede büyüme-
den söndürüldü. Yangın, Hamidiye 
Mahallesi Cumartesi Pazarı içeri-
sinde çıktı. Alınan bilgiye göre, sa-
hibi tarafından sokak içerisine park 
edilen 70 BF 024 plakalı otomobil 
bir anda motor kısmından alev aldı. 

Vatandaşlar yanan otomobile mü-
dahale ederken, bir taraftan da du-
rumu itfaiyeye haber verdi. Yanan 
otomobil, itfaiye gelmeden vatan-
daşlar tarafından yangın söndür-
me tüpüyle söndürüldü. Elektrik 
kontağından çıktığı tahmin edilen 
yangında küçük çaplı maddi hasar 
oluştu. n İHA

Ereğli ilçesinde domates çubuk-
larının ve kuru otların bulunduğu 
tarlada çıkan yangın itfaiye tarafın-
dan söndürüldü. 

Yangın, dün saat 19.00 sırala-
rında Barbaros Mahallesi Karaman 
yolu üzeri belediye şantiyesi karşı-
sındaki tarlada çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, tarlanın ekime hazırlanmakta 
olan domates çubuklarının bulun-

duğu alanda henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. 

Yangını fark eden vatandaşla-
rın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Rüzgarın et-
kisiyle yayılan yangın itfaiye ekip-
lerinin müdahalesinin ardından 
çevredeki evlere sıçramadan sön-
dürüldü. Yangınla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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ASELSAN Konya Silah Fabrikası’nın açılışı için tarih verildi
Konya Sanayi Odası Başkanı 

Memiş Kütükcü, Konya Savunma 
Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Koyuncu ve yönetim 
kurulu üyeleri MÜSİAD Konya 
Şubesi’ni ziyaret etti. MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka ve MÜSİAD Konya yönetim 
kurulu üyeleriyle bir araya gelen 
heyet, ASELSAN Konya yatırımları 
ve Konya sanayisine etkileri hak-
kında görüş alışverişinde bulundu. 

ASELSAN’ın Konya’ya yaptı-
ğı yatırımın, şehrimiz açısından 
oldukça önemli olduğunu vurgu-
layan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, fabrikanın 
faaliyete geçmesiyle birlikte, Kon-
ya’nın savunma sanayi alanında 
daha ileri noktaya geleceğini söy-
ledi. 

ASELSAN Konya Silah Sistem-
leri AŞ yatırımının da yer aldığı 
bölgenin, Konya Teknoloji Endüst-
ri Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan 
Başkan Okka, “Konya Teknoloji 
Endüstri Bölgesi, Konya Sanayisi 
açısından büyük bir kazanç olacak-
tır. Yapılacak yatırımla, Konya’mız 

tarım ve sanayideki potansiyeli-
nin ardından ileri teknolojide de 
merkez olacak” dedi. Ana sanayi 
yatırımlarının, bulundukları şehrin 
sanayi ve iş kültüründe önemli bir 
dönüşüm sağladığına dikkat çeken 
Okka, “ASELSAN Konya fabrikası 
başta olmak üzere Teknoloji En-
düstri Bölgesine yapılacak yatırım-
lar da Konya sanayisinde önemli 
bir dönüşüm sağlayacaktır. Üye-
lerimiz başta olmak üzere Konyalı 
işadamlarımızı, bu dönüşüme açık 
olmaları, bu yatırımların gerek 

yapım sürecinde, gerekse üretim 
sürecinde tedarikçi olmaları için 
teşvik ediyoruz. Esasında gerek 
inşaat sürecinde, gerekse üretim 
sürecinde bu fabrikalarla iş yap-
mak isteyen birçok işadamımız 
var. Onları, bu sürece hazırlamak, 
ana sanayi ve ileri teknoloji tesisle-
rinin tedarikçi kriterleri ve beklen-
tileri konusunda bilinçlendirmek, 
böylelikle bu yatırımlarla birlikte 
Konya iş dünyamızı da bir üst lige 
taşımak hepimizin hedefi olmalı” 
dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı ve 
Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yö-
netim Kurulu Üyesi Memiş Kütük-
cü de, Konya tarihinin en önemli 
yatırımı olacak olan ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri Fabrikasıy-
la ilgili gelinen son noktayı anlattı. 
Kütükcü, ASELSAN Konya Silah 
Sistemleri Fabrikasının,  Konyalı 
24 girişimci tarafından kurulan 
Konya Savunma Sanayi AŞ ile 
ASELSAN’ın ortak yatırımı oldu-
ğunu belirtti. Bu anlamda Konya 
Savunma Sanayi A.Ş. ortaklarının 

şehrin geleceğine yönelik güçlü 
bir irade ortaya koyduklarını ifade 
eden Kütükcü, “Konya, savunma 
sanayiinde çok önemli bir tesise 
sahip olacak. Fabrika inşaatımız 
hızlı bir şekilde devam ediyor. 17 
Aralık 2020’de fabrikamızın açı-
lışını yapmayı planlıyoruz” diye 
konuştu. 

Konya Savunma Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Koyuncu ise, ASELSAN Konya şir-
ketinin, sadece seri üretim yapan 
değil, teknoloji geliştiren, kendi 

tasarım yetkinliğine sahip olan bir 
yapıda olması için özel bir çaba 
sarf ediyoruz. Tesisimiz, ARGE, 
tasarım ve ileri teknoloji geliştire-
bilecek bir tesis olacaktır. 

Teknoloji Endüstri bölgesinin 
kurulmasıyla birlikte çok sayıda 
teknoloji şirketinin şehrimize ya-
tırım yapması bekleniyor. Bu ya-
tırımlar için şehir olarak nitelikli 
iş gücümüzü de şimdiden hazır-
lamalıyız. Bu konuda hepimize 
önemli görevler düşüyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ilgın Belediyesi Gönül
Buluşmaları’na yoğun ilgi

Halkapınar’da birlik ve 
beraberlik yemeği verildi

Geleneksel hale getirilmiş 
olan “Gönül Buluşmaları” prog-
ramına Ilgın’lı vatandaşların yo-
ğun ilgisi devam ediyor. Gönül 
buluşmalarında başta mahalle 
ziyaretleri olmak üzere, kahve ve 
esnaf ziyaretleri de yapılıyor. Bu 
kapsamda Ilgın Belediye Başkanı 
Yalçın Ertaş Kapaklı Mahallesi’ni 
ziyaret ederek, mahalle sakinle-
rinin istek ve taleplerini yerinde 
dinledi. Kapaklı Mahallesi ziya-
retinde konuşma yapan Başkan 
Ertaş “Gönül gönüle olduğumuz 
bir gece daha yaşıyoruz. Bugüne 
kadar yapmış olduğumuz çalış-
malarımızın ve hayata geçirece-

ğimiz projelerimizin sunumlarını 
yapmaya, hemşehrilerimizin ta-
leplerini yerinde dinleyip çözüm 
bulmaya devam ediyoruz. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana hem-
şehrilerimizle birlikte kararlar 
alıp, onlarla birlikte hareket etme-
yi kendimize şiar edindik. Bundan 
sonra da bu düsturla yola devam 
edeceğiz inşallah. Bizi sevgiyle 
bağrına basan Kapaklı’lı hemşeh-
rilerime çok teşekkür ediyorum. 
Allah birliğimizi ve dirliğimizi 
daim etsin” dedi. Kapaklı Mahal-
lesi sakinleri yapılan ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdi. n HABER MERKEZİ

Halkapınar ilçesinde, birlik 
beraberlik ve kaynaşma amaçlı 
yemek programı gerçekleştirildi. 
Halkapınar Kaymakamlığı ve Be-
lediyesince ortaklaşa düzenlenen 
yemek programına, gazi ve şehit 
yakınları, muhtarlar, kurum amir-
leri, SYDV Mütevelli heyeti, siyasi 
parti temsilcileri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Kaymakam Ömer 
Kıraç, burada yaptığı konuşmada 
“Tanışmak, kaynaşmak ve bera-
ber olabilmek için Belediye Başka-
nımız Mehmet Bakkal ile birlikte 
böyle bir program yaptık. Ben sizin 
bir kardeşiniz, evladınız sayılırım. 

Her türlü sorununuz probleminiz 
ve isteğiniz ile ilgili bana ve başka-
nımıza hiç çekinmeden gelebilirsi-
niz. Bizleri kırmayarak davetimize 
geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet 
Bakkal ise “Bu programda emeği 
geçen başta Sayın Kaymakamı-
mıza ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Bir ve beraber olma, 
kaynaşma amaçlı programımı-
za hepiniz şeref verdiniz. Böylesi 
programlarda istişarenin önemli 
olduğunu düşünüyorum.” ifadesi-
ni kullandı.n İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, şehit ve gaziler, 
asgari ücret, esnaf ve çiftçiler, silah test merkezinin kurulması ve turizm konularını gündeme getirdi

‘Konya, silah üretim
üssü haline gelmeli’

TBMM Genel Kurulu’nda Torba 
Kanun Teklifi görüşmelerinde de-
ğerlendirme yapan Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, esnafı, çiftçinin ve 
emeklinin sorunlarını gündeme ge-
tirdi. Milletvekili Kalaycı, Konya’nın 
silah üretimindeki önemine de vur-
gu yaptı. 

‘GAZİLERİN VE ŞEHİT 
AİLELERİNİN HAKLI TALEPLERİ 

YERİNE GETİRİLMELİ’
Vazife ve harp malullerinden 

çalışmaya devam edenlere en az 
20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 in 
gün prim ödenmiş olması şartıyla 
ikinci bir aylık bağlanma imkanı 
verildiğini, emekli maaşları kesilen 
gazilerin mağduriyetinin gideril-
mesinin amaçlandığını dile getiren 
MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Gazilerin ve şehit aileleri-
nin haklı talepleri mutlaka yerine 
getirilmelidir. Şehit dul ve yetimleri 
ile ana ve babalarına bağlanan aylık 
artırılmalı, şehit çocuklarının hepsi-
ne iş hakkı verilmelidir. Engellilere 
sağlanan ÖTV’siz araç alma imkânı 
gazilerimize de verilmelidir.” dedi. 

ASGARİ ÜCRETTEN 
VERGİ ALINMAMALI

“İşverenlerin işgücü maliyetle-
rini düşürerek istihdamı korumak 
ve artırmak amacıyla 2016 yılın-
da başlatılan asgari ücret desteği 
uygulamasının, sigortalı için aylık 
75 lira olarak 2020 yılında da de-
vam ettirilmesi düzenlenmektedir” 
diyen Kalaycı, “Asgari ücretten 
yapılan vergi ve prim kesintileri 

çalışanların net ücretini azaltır-
ken, işverenlerin de maliyetini ar-
tırmaktadır. Asgari ücretten vergi 
alınmamalı ve çalışanların asgari 
ücret kadar geliri vergi dışı bırakıl-
malıdır. Asgari ücretteki artış, esnaf 
ve çiftçinin Bağ-Kur primlerini de 
artırmaktadır.  Esnaf ve çiftçinin bu 
primleri ödeyebilmesi çok zordur, 
nitekim birçok esnaf ve çiftçi öde-
yememektedir. Esnaf ve çiftçinin 
prim oranlarında indirim yapılmalı, 
işverenlere sağlanan destekte oldu-
ğu gibi esnaf ve çiftçiye de destek 
sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

ESNAF YÖNELİK KOSGEB 
KREDİ VE DESTEKLERİ 

UYGULAMAYA KONULMALI
KOSGEB kredi ve desteklerin-

den yararlanmak üzere sadece es-
nafa özgü bir destek programının 
uygulamaya konulması gerektiğini 
ifade eden Kalaycı, “Esnafımızdan 
istenen teminat mektubu komis-
yon bedeli yüksek olup, mutlaka 

düşürülmelidir. Esnafı yok eden 
AVM ve büyük market zincirlerinin 
şehir merkezinde şube açmaları 
adil rekabet şartlarını bozmayacak 
şekilde mutlaka kurallara bağlan-
malıdır. Sosyal güvenlik sistemin-
de esnaf ve çiftçi Bağ-Kurlulara 
yönelik eşitsizlikler bulunmakta-
dır. Emekli olabilmek için SSK’lı-
lar 7200 gün, Bağ-Kur’lular 9000 
gün prim ödemektedir. Üstelik en 
düşük maaş Bağ-Kurluya bağlan-
maktadır.  Bağ-Kurlulara yapılan 
haksızlık telafi edilmeli, prim gün 
sayısında ve emekli aylıklarında 
eşitlik sağlanmalıdır. Sanayide 
birçok esnafımızın ve çalışanların 
çıraklık ve staj süreleri emeklilik 
hizmetine sayılmamaktadır. Çırak-
lık ve mesleki eğitimin özendiril-
mesi de dikkate alınarak, çıraklık ve 
staj süreleri hizmetten sayılmalı ve 
sigortalılık başlangıç tarihi olarak 
esas alınmalıdır” diye konuştu. 

ULUSLARARASI AKREDİTASYONA 
SAHİP LABORATUVAR KONYA’DA 

KURULMALI
İzinsiz tüfek üretimi ve satışla-

rını önlemeye yönelik yaptırımla-
rın artırılması gerektiğini söyleyen 
Kalaycı, “Uygulamada, faaliyet izni 
bulunan firmalara yorum farklı-
lıklarından kaynaklı mağduriyet 
yaşatılmamalıdır. Faaliyet izin bel-
gesi bulunan imalatçı firmaların 
yanısıra, av bayilik belgeli ihracatçı 
firmalar da olduğundan, sektörde 
problemlere yol açılmaması için 
önlemler alınmalıdır. 

Türkiye İtalya’dan sonra dünya-

nın en büyük ikinci av tüfeği ihra-
catçısı olup, ihracatımızın yaklaşık 
yarısı Konya’dan, Üzümlü, Huğlu 
ve Gencek’ten yapılmaktadır. Ülke-
mizde av tüfeği üreticilerinin yüzde 
75’i, üretim kapasitesinin yüzde 
65’i Konya’dadır. Bunun da tama-
mına yakını Beyşehir bölgesindedir. 
Konya savunma sanayinde olumlu 
bir ivme yakalamıştır. 7 Ocak 2020 
tarihli Cumhurbaşkanı Kararname-
si ile Konya’da Teknoloji Endüst-
ri Bölgesi ilan edilmiş, ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri Tesisi inşa 
halindedir.  Konya’da 2 Teknokent 
ve 25 ar-ge merkezi mevcuttur. 
Türkiye’nin ilk bölgesel inovasyon 
merkezi olan INNOPARK ve TÜ-
BİTAK destekli ilk Bilim Merkezi 
Konya’dadır. 

Konya hem imalatçı sayısı, hem 
ihracat rakamları, hem de sahip ol-
duğu nitelikli işgücü itibariyle lider 
durumda olup, üretilen silahların 
test ve tescilini sağlayacak uluslara-
rası akreditasyona sahip laboratu-
vara en çok ihtiyaç duyan coğrafya 
konumundadır. Mevlana Kalkınma 
Ajansı tarafından, CIP Laboratuva-
rı Yatırımı Fizibilitesi yapılmış ve 
Konya en uygun il olarak ortaya çık-
mıştır. Ülkemizde tescil testleri ve 
tescil test merkezinin kurulmasına 
yönelik kanun bir an önce çıkarıl-
malı ve uluslararası akreditasyona 
sahip laboratuvar Konya’da kuru-
larak, ülkemiz silah test merkezine 
hızla kavuşturulmalıdır” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Mustafa Kalaycı
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

VELA ÇORAP;
VASIFLI - VASIFSIZ BAY - BAYAN  

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR
• 	ÜRETİM’DE	çalışabilecek BAY-BAYAN 

personeller, (3 Vardiya)
• 	KONFEKSİYON’DA	çalışabilecek BAY-BAYAN 

personeller, (3 Vardiya)
• 	PLANLAMA	ŞEFİ		olarak Üretim Planlamada 

çalışacak personel,
3 Yüksek Okul ya da Üniversite Mezunu, 
3 Ürünlerin paketleme ve sevkiyat programını planlayacak,
3 İş tecrübesi olan,          

• PAKETLEME	BÖLÜMÜNDE	BÖLÜM	SORUMLUSU  
olarak çalışacak personel, 
3 İş organizasyonu yapabilecek,
3 Konfeksiyon çalışanlarını yönetebilecek

Adayların ikametgahının Konya’da	olması ve
Erkek	Adayların	Askerliğini	yapmış	olması gerekmektedir.

Müracaatlar	adrese	şahsen	yapılacaktır.

	HEK-TUR	HEKİMOĞLU	A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

ve Kalite Kontrol Elemanları,
 21-28  Yaş Arası Metal 
Enjeksiyon Makinesi 

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 

5/A  Tel: 0332 285 02 85

22 - 35 YAŞ 
ARALIĞINDA

 VASIFSIZ	BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

 KAYNAKÇI 
VE 

MONTAJCI 
ELEMAN ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Ekim Mibzeri Montaj
• Pnömatik Mibzer 
   Montaj Elemanları
• Pres Ustaları
• Hidrolik Silinder Lift
   Montaj Elemanları
• Traktör Servis Elemanları
• Kaynakçılar
• Yetiştirilmek üzere 
çocuklar alınacaktır

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

*DEPO VE LOJİSTİK KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ
*MS OFFİCE PROGRAMLARINI İYİ DERECEDE KULLANABİLEN
*İNSAN İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ YÜKSEK,
 TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN, PLANLAMA YAPABİLEN
*SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM KANALLARINI ETKİN ŞEKİLDE
 KULLANABİLEN
*DEPO DÜZEN, TERTİP VE TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ
*MALZEMELERİN TALİMATLAR /MEVZUAT VE ETİKET/
SERTİFİKA BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
*GELEN-GİDEN MALZEMELERİN DÖKÜMAN VE FİZİKSEL
KONTROLÜ, KAYDI VE TAKİBİ
*HATALI ÜRÜN İADE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
STOK SAYIMI YAPILMASI, MALZEMELERİN MİKTAR TAKİBİ
VE GEREKLİ TALEPLERİNİ OLUŞTURMASI

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR

GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SILA CADDESİ KOBİSAN
3 SANAYİ SİTESİ NO: 71/E KARATAY / KONYA

TEL: 0332 355 06029

 

	 Konya	1.	Asliye	Ticaret	Mahkemesinin	08.03.2019	tarih	ve	2018/963	Esas	2019/215	Karar	
sayılı	ilamı	ile	SAAT:15;32’da	iflas	kararı	verilmiştir.	Müflis	ŞAFAKLAR	ZÜCCACİYE	PAZ.	SAN.	VE	
TİC.	LTD	ŞTİ,	7890060628Vergi	Nolu,	 ile	 ilgili	 sıra	cetveli	 İİK	m.	232	vd.	Maddeleri	 kapsamında	
iflas	 idare	 memurlarınca	 tanzim	 olunmuş	 ve	 incelemeye	 sunulmuştur.	 İş	 bu	 sıra	 cetveli	 İİK	 m.	
166	kapsamında	ilan	olunur.	Sıra	cetveline	yönelik	şikayetlerin	(Kayıt	kabul)	Konya	Asliye	Ticaret	
Mahkemesi’ne	15	günlük	süre	içerisinde,	sıraya	ilişkin	itirazlar	için	de	Konya	icra	Mahkemelerine	7	
gün	içerisinde	yapılabileceği	ilan	olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

 2019/5 İFLAS
SIRA CETVELİ İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1147905

İRŞAD Dayanışma Vakfımız evlerine 
belli sayıda erkek ve kız öğrenci 
alınacaktır. Vakfımızda akşam 

yemeği ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA



10 12 MART 2020HABER

12 Mart 1921; büyük iman şairi 
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı 
adı ile yazdığı şiirinin TBMM’de Milli 
Marş olarak kabul edildiği gündür. Bu 
özel günle ilgili yazı yazmamak ve Milli 
Şairimiz Mehmet Akif’i anmamak ona 
ve onun ruhuna vefasızlık olacaktır. 

İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet 
Akif Ersoy; hayatı boyunca verdiği, İs-
lâm ve Vatan ülküsü mücadelesinden 
bir an geri durmamış, şüheda yurdu 
olan ülkemizin dört koldan işgal edil-
miş olduğu bir dönemde, sadece 
şiirleri ile değil camilerde, evlerde, 
salonlarda ve meydanlarda yaptığı 
heyecanlı konuşmaları, çeşitli gazete 
ve mecmualarda yazdığı etkili maka-
leleri ile milletimizi kurtuluş savaşına 
hazırlamış ve durup dinlenmeden hal-
kı büyük bir şahlanışa davet etmiştir. 

Mehmet Akif, edebî kişiliğinin ya-
nında gerçek bir İslâm âlimi ve ahlâk-i 
hamîde sahibi fedakâr bir mü’mindir. 
Akif, o dönemde verilen hürriyet mü-
cadelesinin sembolleşen ismidir.

Akif, yaptığı güzel faaliyetleri ve 
milletine hediye ettiği eserleriyle tarihe 
mâl olmuş büyük bir şahsiyettir. Akif, 
o zor dönemlerin yılmaz mücahididir. 
O, yazdığı şiirlerinin her mısraı buram 
buram özgürlük, din ve vatan sevgisi 
kokan dev bir iman şairidir. 

Akif; iman ve irfanla dolu, din ve 
vatan sevgisini her şeyin üstünde 
tutan bir nesil yetişmesi için gayret 
gösteren büyük bir hatiptir. Mehmet 
Akif, kaya gibi sağlam imanı, vefası, 
yılmayan ve sarsılmayan azmi, sada-
kat, sabır ve sebatı ile yeni nesillerimi-
ze heyecan ve canlılık katmaya devam 
eden örnek bir şahsiyettir.  

Mehmet Akif; hayatı boyunca 
verdiği mücadelenin yanında, ebedi 
âleme irtihalinden sonra da milli ve 
manevi duygularımızı coşturmaya ve 
milletimizi heyecana sürüklemeye de-
vam etmektedir. 

Kendisinden sonraki nesillere 
bıraktığı başta İstiklâl Marşı olmak 
üzere Safahat’ında topladığı emsalsiz 
şiirleri ile gaflete düşmüş insanımızı 
uyandırma, yeniden coşku, heyecan 
kazandırma ve milletimizi yüceltme 
faaliyetini sürdürmektedir.     

Akif’in çileli geçen 63 yıllık hayatı, 
bugünkü nesle olduğu kadar gelecek 
nesillerimize de örnek teşkil edecek 
nice fazilet timsali davranışlar ile dolu-
dur. Bu davranışlarından konumuzla 
alâkalı olan, bilinen ve tablolaşması 
gereken sadece birini bu yazıda an-
latmakta sayısız faydalar mülâhaza 
ediyorum.

Akif’in çaktığı kıvılcım, büyük 
bir uyanışa, silkinişe ve hamle-
ye dönüşmüş, milletimiz işgal 
kuvvetlerine karşı “Ya İstiklâl, Ya 
Ölüm” parolası ile taarruza geçmiş-
tir. İşte bu dönemde zamanın Milli 
Eğitim Bakanlığınca 500 lira ödüllü 
Milli Marş yarışması düzenlenmişti. 
Yarışmaya yurdun dört bir yanından 
724 şair iştirak etmiş, fakat kurul 
hiçbir şiiri Milli Marş olmaya lâyık 
bulmamıştı. Mehmet Akif “ben para 
için şiir yazmam” diyerek yarışmaya 
katılmamıştı. 

Zamanın Maarif Vekili Hamdullah 
Suphi, kuvvetli bir şair olduğunu bildi-
ği Mehmet Akif’e mektup yazarak, bir 
şiir yazmasını talep etmiştir. Mehmet 
Akif, ödülün kaldırılması şartı ile bu 
talebe olumlu cevap vermiştir. 

O günkü şartlarda 500 lira çok 
büyük para idi ve Akif’in bu paraya 
şiddetle ihtiyacı vardı. Öyle ki cebin-
de bulunan 2 lirayı ve sırtında taşıdığı 
paltoyu borç olarak temin etmişti. 

Buna rağmen ödülü reddetti ama, 
her mısraı buram buram özgürlük ve 
vatan sevgisi kokan ve 99 yıldır büyük 
bir aşkla, sevdayla ve heyecanla okun-
maya devam edilen İstiklâl Marşı, Mili 
Marşımız oldu.

İstiklâl Marşı, TBMM’nde alkışlar 
ve gözyaşları içerisinde defalarca oku-
narak ayakta dinlendi ve Milli Marş 
olarak kabul edildi. İstiklal Marşı, ya-
zılışının üzerinden 99 yıl geçmesine 
rağmen yüreklerimizi kabartmaya 
devam ediyor. 

İşte, İstiklal Marşı’nın kabu-
lünün ve o günlerde yaşananların 
detayı:

Mondros Mütarekesi’nin imzalan-
masından sonra Osmanlı Devleti’nin 
başkenti İstanbul başta olmak üzere 
ülke topraklarımız 13 Kasım 1918’de 
fiilen, 16 Mart 1920’de de resmen iş-
gal edildi. 

Vatanın kurtuluşunun ancak Ana-
dolu’dan olacağını öngören Sultan 
Vahdettin bazı paşaları ve subayları 
görevli olarak Anadolu’ya gönderir. 
Mustafa Kemal Paşa’da gönderilen 
paşalardan birisidir. 

Anadolu’da yapılan faaliyetlerin 
ardından 23 Nisan 1920’de Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır ve 
Mustafa Kemal başkan seçilir. TBMM, 
hükümet olarak görev yapmaya baş-
lar. En önemli görevi de Anadolu’da 
Milli Mücadeleye hazırlık olmak üzere 
ordu kurma çalışmasıdır.

Meclis hükümeti, yeni bir ordu 
kurarken bu orduyu ayakta tutacak, 

ona moral verecek güç-
leri de harekete geçirme 
çabasındadır. 

Yayınlanan gazete-
ler halkı işgal güçlerine 
karşı direnmeye, birlik 
olmaya, cesaret verme-
ye uğraşmaktadırlar. 

Gazete ve dergi 
yazarlarının, şairlerinin 
önemli miktarları Mec-
lis hükümeti tarafından 
cephelere yönlendirilerek mitingler 
düzenlemekte ve camilerde vaazlar 
verilmektedir. 

İşte böyle bir dönemde, halkın ve 
ordunun moral gücünü yükselteceği 
düşünülerek Milli Marş gündeme ge-
tirilmiş ve bir yarışma açılması karar-
laştırılmıştır.

Milli Marş yarışması gazeteler-
de şöyle duyurulur:

“Şairlerimizin dikkatine:
Milletimizin dâhili ve harici İstiklâl 

uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi 
ifade ve terennüm için bir İstiklal Mar-
şı, Umur-u Maarif Vekili Celilesi’nce 
müsabakaya vazedilmiştir. İşbu mü-
sabaka, 23 Kanun-u evvel sene 36 
tarihine kadar olup bir heyeti edebiye 
tarafından, gönderilen eserler arasın-
dan intihap edilecektir ve kabul edilen 
eserin güftesi için beş yüz lira mükâ-
fat verilecektir.

Ve yine beş yüz lira tahsis edile-
cek olan beste için bilahare bir müsa-
baka açılacaktır. Bütün müracaatlar 
Ankara’ da Büyük Millet Meclisi Ma-
arif Vekaletine yapılacaktır.”

Son şiir gönderme tarihi olan 23 
Aralık 1920’ den sonra Eğitim Bakan-
lığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde 
İstiklâl Marşı olabilecek bir eser bu-
lamamıştır. Bakan Hamdullah Suphi, 
Mehmet Akif’in marşa ödül konulma-
sı nedeniyle katılmadığını öğrenince 
şaire yazdığı mektupta ödül konusu-
nun uygun bir şekilde çözümlene-
bileceğini ve yarışmaya katılmasını 
belirtir. Mektup şudur:
“Pek aziz ve muhterem efendim;

İstiklâl Marşı için açılan müsa-
bakaya, iştirak buyurmamalarındaki 
sebebin izalesi için pek çok tedbirler 
vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup 
şiiri vücuda getirmeleri, maksadın 
husulü için son çare olarak kalmıştır. 
Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa 
hepsini yaparız. Memleketi bu mües-
sir telkin ve tehyiç (heyecanlanma) 

vasıtasından mahrum 
bırakmamanızı rica ve bu 
vesile ile en derin hürmet 
ve muhabbetimi arz ve 
tekrar eylerim efendim.”

5 Şubat 1337 (1921)
Umur-u Maarif Vekili
Hamdullah Suphi
Mehmet Akif; Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde 
Burdur Milletvekilidir. İlk 
şiirlerini okul sıralarında 

kaleme alan Akif 1908’ de açılan fikir 
ve sanat hareketinin içinde yer alarak 
daha önceleri yayımlayamadığı şiirleri 
Sebilürreşat’ta yayımlamaya başlar. 
Bu ilk şiirlerinde İstanbul’daki sefaleti 
gerçekçi bir biçimde kaleme alır. 

İlk kitabı 1911’de Safahat adıyla 
yayımlanan Akif’in ikinci kitabı olan 
Süleymaniye Kürsüsünde 1912 de, 
üçüncüsü Hakkın Sesleri 1913’de, 
dördüncüsü Fatih Kürsüsünde aynı 
yıl, beşincisi Hatıralar 1917’de yayım-
lanmıştır. İstiklal marşını yazdığı sıra-
larda altıncı kitabı olan Asım üzerinde 
çalışmaktadır.

Şiirlerinde, kaybedilen topraklar 
için gözyaşı döken Akif, milleti birleş-
meye, hayasız saldırılara karşı koy-
maya çağırır. Akif 1912 yılı sonlarında 
askerleri şevke getirmek için şu marşı 
yazar: 

         Cenk Şarkısı
Ey sürüden arta kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.
Bak ne diyor cedd-i şehidin işit;
Durma git evladım, uğurlar ola!
Durma git evladım açıktır yolun.
Cenge sıvansın o bükülmez kolun;
Süngünü tak ön safa geçmiş bulun.
Uğrun açık olsun uğurlar ola!
Yerleri yırtan sel olup taşmalı,
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı.
Haydi git evladım, uğurlar ola!
Düşmana çiğnetme bu toprakları,
Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın kara bayrakları,
Kahraman evladım uğurlar ola!

Akif, ülkenin zor durumlarında 
yazdığı Çanakkale Şehitleri ve Bül-
bül gibi şiirleri ile halkın galeyana 
gelmesine ve Milli Mücadele ruhu ile 
dolmasına en büyük katkıyı vermiştir.

Kurtuluş Savaşı sürerken Akif, 
ülkenin çeşitli camilerinde yaptığı 
konuşmalarda Müslümanları birliğe, 
düşmana karşı savaşmaya ve müca-

deleye çağırır. Bu konuşmaların 
yayımlandığı dergi ve gazeteler 
Anadolu’nun bütün illerinde, san-
caklar ve kazalardaki idarecilerle 

toplantı yerlerinde okutturulur. Kitap-
lar ve broşürler şeklinde yeniden bası-
larak cephelere, köylere dağıtılır.

24 Aralık 1920’de Kastamonu’dan 
Ankara’ya gelen Mehmet Akif, Eğitim 
Bakanı Hamdullah Suphi’ nin 5 Şubat 
1921 tarihli yukarıdaki mektubuyla 
aldığı İstiklal Marşı siparişi için şim-
dilerde müze olan Hacettepe’nin arka-
sındaki Tacettin Dergâhındaki odasına 
çekilerek marşı yazmaya başlar.

İstiklâl Marşı 17 Şubat 1921 tari-
hinde Hakmiyeti Milliye ve Sebilürre-
şat’da yayımlanır. Açık Söz gazetesi 
ise marşı süslü bir çerçeve içinde bi-
rinci sayfaya koyarken şu açıklamayı 
yapar: 

“Her mısrada Türk ve İslam ru-
hunun ulvi mübarek hisleri titreyen 
bu abide-i sanatı, kemal-i hürmet ve 
mübahatla (övünçle) derc ediyoruz.”

İlk yayınından 12 gün sonra da 
Konya’ da Öğüt gazetesinde yer alan 
İstiklâl Marşına karşı Anadolu gaze-
telerinin olumlu bir yaklaşım içinde 
oldukları görülmektedir. 

İstiklâl Marşı 12 Mart 1921 günü 
TBMM’de kabul edilir. Paltosu ol-
mayan Akif, 500 liralık ödülü yoksul 
kadın ve çocuklarına iş öğreterek yok-
sulluklarına son vermek için kurulan 
Darülmesai’ye bağışlar.

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı 
hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet 
bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra 
helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür ya-
şarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şa-
şarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, 
aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşa-
rım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim 
var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı 
boğar,

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış ca-
navar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sa-
kın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca 
akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler 
Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da 
yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, 
tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet va-
tanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda 
cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak eme-
li:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mah-
rem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- 
taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı ya-
şım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki 
başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürri-
yet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’nı ha-

yatta iken “onu milletime hediye et-
tim” diyerek Safahat’ına almamıştır.           

İstiklâl ve Vatan şairimiz merhum 
Mehmet Akif Ersoy’un hasta yatağın-
da söylediği şu söz; özgürlük ve ba-
ğımsızlığımızın sembolü İstiklâl Mar-
şımızı anlamaya daha fazla yardımcı 
olacaktır sanırım. “Allah bu millete 
bir daha İstiklâl Marşı yazdırma-
sın.”

İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif 
ile ilgili yapacağımız her program ve 
atacağımız her adım yeni nesillerimi-
zin uyanışına ve onun ülküsü yolunda 
yetişmelerine vesile olacaktır. 

İstiklâl Marşımız ve bağımsızlı-
ğımız ebedi olsun İnşaallah… Yüce 
Allah’tan milli şairimiz Mehmet Akif’e 
rahmetler diliyorum. Mekânı cennet ol-
sun. Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Beyşehir’de çiftçilere 
sera desteği imkanı

Kamyonun kasasındaki 
tehlikeli yolculuk kamerada

Beyşehir ilçesinde, tarımsal 
faaliyetlerle uğraşan çiftçilere bir 
proje kapsamında sera desteği 
imkanı sağlanıyor. Beyşehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, Konya Ovası 
Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından desteklenen 
ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
“KOP seralarında üretim, tarım-
daki bereketim” projesi çerçeve-
sinde Beyşehir’de de birtakım ça-
lışmalar yürütüldüğü bildirildi. Bu 
kapsamda ilçede tarımsal faaliyet 

sürdüren çiftçilere de sera deste-
ğinde bulunulacağı belirtilen açık-
lamada, destekten istifade etmek 
isteyenlere ilişkin olarak, “İlçemiz 
çiftçilerine 10 adet 525 metreka-
relik alana sahip yüzde 70’i hibe 
ve yüzde 30’u da çiftçi katkılı sera 
desteğinde bulunulacaktır. Sera 
verilecek çiftçiler ile ilgili müra-
caat şartları mahalle muhtarlık-
larının yanı sıra ilçe müdürlüğü-
müzden de öğrenilebilir. Projeye 
son başvuru tarihi 20 Mart 2020 
mesai bitimidir” ifadelerine yer 
verildi. n İHA

Konya’da seyir halindeki kam-
yonetin kasasında yüklü hurda-
ların üzerinde oturarak giden bir 
kişi tehlikeye davetiye çıkarttı. 
Olay, merkez Meram ilçesi Kara-
aslan Aybahçe Mahallesi Alakova 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Kasası hurda dolu seyir halindeki 
bir kamyonetin kasası üzerinde 
bulunan bir kişinin tehlikeli yolcu-
luğu kameraya yansıdı.

Karaman Yolu Caddesi istika-

metinden Alakova Caddesi istika-
metine seyir halinde olan 45 pla-
kalı kamyonetin kasasında dolu 
hurda malzemelerin yola saçılma 
ihtimali ve hurdaların üzerinde 
bulunan bir kişinin tehlikeli yol-
culuğu dikkat çekti. Malzemeler 
üzerinde giden gencin telefonla 
konuşarak rahat tavırları ise adeta 
kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli 
yolculuk yapan araç bir süre sonra 
gözden kayboldu. n İHA

Seydişehir ilçesinde, bugüne kadar 13 kitap çıkaran 79 yaşındaki gazeteci yazar Bahaddin Paslı, 52 
yıldır arşivlediği yerel gazetelere gözü gibi bakıyor. Paslı, arşivine yeni gazeteleri de ekliyor

52 yıllık gazete arşivine 
gözü gibi bakıyor

Seydişehir’de yaşayan 79 yaşın-
daki gazeteci yazar Bahaddin Paslı, 
52 yıldır yerel gazeteleri saklıyor. 
Paslı, gazeteciliğe 6 yıl santral me-
muru olarak çalıştığı PTT’den 1968 
yılında istifa ederek başladı. Mesleğe 
başladığı günden itibaren çıkardığı 
gazetelerin nüshalarını saklamaya 
başlayan Paslı, ayrıca bugüne kadar 
13 kitap kaleme aldı. Yarım asırdan 
fazla çıkardığı yerel gazetelerden 
oluşan arşivine gözü gibi bakan 
Paslı, her gün bir saat yürüyor, saz 
çalıyor ve şiir okuyor. Paslı, arşivini 
ilçede çıkan yerel gazetelerle büyüt-
meye devam ediyor.

52 yıllık gazetecilik serüvenini 
anlatan Bahaddin Paslı, mesleğe bir 
arkadaşıyla matbaa kurarak başladı-
ğını söyledi. “Gazetecilik mesleğini 
çok seviyorum.” diyen Paslı, şöyle 
konuştu: “Gazeteciliğe arkadaşım-
dan ‘Matbaa kuralım, gazete çı-
karalım’ diye gelen tekliften sonra 
PTT’deki memuriyetimden istifa 

ederek başladım. Teknik olarak yaz-
dığım ‘Manyetolu Telefonlar’ adlı 
ilk kitabımı yayınladım. Bu kitabım 
1970’lerde uzun süre gündemden 

düşmedi. PTT Genel Müdürlüğü 
tüm Türkiye’ye dağıttı.1968 yılında 
kurduğumuz Küpe gazetesindeki 
yazılarım büyük ilgiyle okunuyordu. 

Biz de halkımıza o günün şartlarında 
ilkeli ve doğru haber götürmeye ça-
lışıyorduk.”
‘ŞEHRİN GEÇMİŞİNE BİR YOLCULUK 

YAPMAMIZI SAĞLIYOR’
Paslı, halen kitap yazmaya de-

vam ettiğini belirterek, şöyle devam 
etti: “Ortaokul yıllarında şiir yazma-
ya başladım ve aralıksız yazıyorum. 
1973 yılında ‘Şiirlerim’ isimli kitabı-
mı çıkardım. Yazılarımı hep kara ka-
lem kullanarak yazdım çünkü ‘hata 
yaparsan düzeltme şansım var.’ diye 
düşündüm. 

Gazeteciliğe ilk başladığım za-
man çıkardığım gazetelerden yap-
tığım arşivleme işine halen ilçede 
çıkan gazetelerle devam ediyorum. 
Arşivlediğim gazeteleri bazen bakı-
yorum. Bu arşivim şehrin geçmişi-
ne bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. 
Evimi ziyarete gelenler gazetelerimi 
inceleme fırsatı buluyor ve o günün 
haberlerini, yazılarını görünce şaşırı-
yor.” n AA
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İlk kez Çin’in Vuhan kentinde 
ortaya çıktığı tespit edilen korona-
virüs (Kovid-19) kısa sürede dünya-
ya yayıldı. Salgının hızlı bir şekilde 
yayılmasıyla Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) acil durum ilan etti. Ancak 
birçok ülkenin virüse karşı tedbir 
almakta gecikmesi, virüsün özellikle 
Ortadoğu ve Avrupa’da yayılımını 
artırdı. Bu durum Türkiye için de 
risk oluşturdu. Türkiye’nin virüse 
karşı erken tedbirler alması, virüsün 
Türkiye’ye girişini büyük oranda 
erteledi. Ancak komşu ülkelerde ve 
Avrupa’da virüsün hızla yayılmasıy-
la Türkiye’de de alınan tüm önlem-
lere rağmen ilk koronavirüs vakıası 
tespit edilmiş oldu. Sağlık Bakanlığı 
ve diğer ilgili bakanlıklar, ilk vakıa-
nın tespit edilmesiyle bundan sonra-
ki süreçte yapılabilecekler konusun-
da çeşitli istişarelerde bulunuyorlar. 
Virüsün yayılımını engellemek için 
önümüzdeki günlerde okulların bir 
süreliğine tatil edilmesi gibi karar-
ların alınabileceği belirtiliyor. Bunun 
yanında Sağlık Bakanlığı, tüm illerde 
de gerekli tedbirleri almış durumda. 
Vatandaşları da uyaran bakanlık, 
özellikle hijyen noktasında daha dik-
katli olunmasını istiyor. 
KONYA ERKEN REFLEKS GÖSTERDİ

Koronavirüs daha Türkiye’de 
görülmeden Sağlık Bakanlığı tüm 
illerde gerekli önlemleri almıştı. 
Yüksek ateş, kuru öksürük gibi şika-
yeti olanlar bu kapsamda sağlık ku-
ruluşlarına gidiyor, gerek duyulursa 
alınan numuneler Ankara’ya gönde-
riliyordu. Bugüne kadar Konya’dan 
Ankara’ya birkaç numune gönderil-
miş, numunelerin sonuçları negatif 
çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler, sağlık 
kuruluşlarının ve yerel yönetimle-
rin daha titiz davranmalarına neden 
olmuştu. Virüse karşı erken refleks 
gösteren Konya’da bu anlamda, 
toplu taşıma araçlarında geçtiğimiz 
günlerde dezenfekte çalışmala-
rı başlatılmıştı. Ayrıca Büyükşehir 
Belediyesi, koronavirüs ve her türlü 
gribal virüslere karşı korunma yolla-
rıyla ilgili de sosyal medya üzerinden 
çalışmalar yürütüyor. 

YURT DIŞINDAN GELENLER İÇİN 
HAZIRLIK TAMAM

Sağlık Bakanlığı koronavirüse 

karşı iller bazında çalışma yapmış, 
Türkiye genelinde yaklaşık 100 
hastane referans hastane olarak 
belirlenmişti. Bu hastanelerde, olası 
koronavirüs vakıalarına karşı gerekli 
tedbirler alınmıştı. Konya’da da re-
ferans hastane olarak Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi belirlenmiş-
ti. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu karar 
doğrultusunda, Eğitim Araştırma 
Hastanesi Yazır Yerleşkesi’nde ge-
rekli önlemleri alarak, buranın olası 
vakıalarda kullanılmasını kararlaş-
tırdığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü 
bu yerleşkede karantina sürecine 
dair tüm tedbirleri alarak, çalışan-

ların bu süreçte nasıl davranması 
gerektiğine kadar gerekli tüm çalış-
maları yapmış durumda. Konya’da 
herhangi bir koronavirüs şüphesi 
olan vakıa olursa, gerekli karantina 
işlemlerinin yapılması için sağlık ku-
ruluşu hazır bir şekilde bekletiliyor. 

GÖZLER UMRECİLERDE
Koronavirüsün Suudi Arabis-

tan’da da baş göstermesi nedeniyle 
Suud yetkililer, geçtiğimiz hafta bir-
takım tedbirler almıştı. Bu tedbirler 
arasında umre için giden vatandaş-
ların, tavaf alanını belli bir saat dı-
şında kullanımının yasaklanması da 
bulunuyordu. Ayrıca Türkiye, um-

rede olan vatandaşlar da dahil yurt 
dışında olanların virüsle ilgili daha 
dikkatli olmaları noktasında sık sık 
uyarılarda bulunuyor. Diyanet İşle-
ri Başkanlığı aracılığıyla Konya’da 
umrede olan vatandaşlar geçtiğimiz 
günlerde döndü. Ancak hala umre-
de özel şirketler vasıtasıyla giden va-
tandaşlar bulunuyor. Bu vatandaşla-
rın da önümüzdeki günlerde dönüş 
yapması beklenirken, umrecilerin 
hava alanlarındaki termal kamera-
larla kontrol edilmesinin dışında, 
herhangi bir hastalık belirtisi olanlar 
noktasında titiz davranılacağı bildi-
riliyor. Umreden Konya’ya dönen 
vatandaşlarda koronavirüsle ilgili 
herhangi bir belirti tespit edilirse, 
vakıalara karşı hazır bekletilen Kon-
ya Eğitim Araştırma Hastanesi Yazır 
Yerleşkesi’nde karantinaya alınaca-
ğı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanında 
tüm yurt dışından gelen vatandaşlar 
gibi umreden dönenler için de Sağ-
lık Bakanlığı 14 gün boyunca evle-
rinden çıkmamaları, temaslardan 
kaçınmaları konusunda uyarıyor. 

HEYET BAŞKANLARI DA 
ARABİSTAN’DA UYARIYOR

Ayrıca şuanda umrede bulunan 
vatandaşların, acentalar tarafından 
uyarıldığı bildirildi. Şirketlerin ba-
şında bulunan heyet başkanlarının, 
umrecilere gerekli tedbirler nokta-
sında bilgiler verdiği öğrenildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Özlediğim o kadar çok şey var 
ki... Mesela çocukluğumda giydiğim, 
dizleri yamalı pantolonlarımı özledim. 
Sırf, içindeki insanın saf duygularından 
dolayı... Altı delik, lastik ayakkabılarımı 
özledim. Onlarla yürürken çöğür battı-
ğında kanayan ayaklarımın yarası yine 
yaradan sızan kanla kendi kendine teda-
vi olurdu. O kan tertemiz, saf bir kandı. 
Bedenimi ve ruhumu yansıtıyordu zira. 
Günümüzde kanımızda bile egzoz gaz-
ları dolaşıyor maalesef.

Komşumuzun yeni yaptığı evin 
damına toprak atmak için köydeki bü-
tün gençlerin;  kazmalarını, küreklerini 
omuzladığı gibi yardıma koşmalarını 
özledim. O evlerin huzuru ve mutluluğu 
tüm köy sakinlerinin alın terleriyle karı-
lırdı. O gençler, “yaptıkları bu iyiliğin bir 
karşılığı olsun” diye özel olarak bir bek-
lenti içinde olmazlardı. Sadece komşu-
sunun sıkıntılarını paylaşmaktı kaygıları 
ve arzuları... Zaten başka bir gün, ken-
dilerinin yetişemediği bir iş zuhur etti-
ğinde aynı şekilde diğer komşularının 
mutlaka koşup geleceklerini bilirdi on-
lar. Böyle bir kültürün ahfadıydı hepsi.  

Çocukluğumda bir gün doğduğum 
köyde herkesin sahip olduğu koyun ve 

keçilerin körpelerini gütmeye gidiyor-
dum. Önümde yirmi beş otuz civarın-
da oğlak ve kuzu vardı. Komşumuzun 
birisi çekine çekine yanıma geldi. Onun 
da önün de aynı sayıya yakın oğlak ve 
kuzusu vardı. “Dağda ekininin kaldığını 
ve onu biçmeye gideceğini, kuzularını 
gütmeye zamanının da adamının da 
bulunmadığını ve kendi körpelerini gü-
düp güdemeyeceğimi” sordu.  Zaten 
köyde herkes herkesin imkânlarını da 
işlerini de bilirlerdi. Hiç itiraz etmeden 
kendi kuzularımla karıştırıp onun bu dar 
zamanını genişletmek istedim ve o gün 
ona bu şekilde yardımcı oldum.  Henüz 
sekiz on yaşlarında bir çocuktum. Böy-
le bir yardım etme ahlakı ile yetiştirilirdik 
bizler. O amcamız, ölünceye kadar beni 
ne zaman görse bu hikâyeyi anlatırdı 
hep. Düşünebiliyor musunuz, ona göre 
nasıl bir iyilik yapmışım ki üzerinden elli 
sene geçse de bunu hiç unutmamış ve 
yüreğinden gelen sözleri, duaları benim 
üzerime göndermek için çaba gösteri-
yor...

Babam bir kaza sonucu yaralan-
mıştı. O zamanlarda köyde traktör de 
dahil olmak üzere hiçbir vasıta yoktu. 
Babamın doktora götürülmesi gere-

kiyordu. Nahiyemiz bize 
yedi kilometre uzaklık-
taydı. Oraya kadar insan 
gücü ile yaya olarak gö-
türülmesi gerekiyordu. 
Köylüler ağaçtan yapılmış 
bir merdiven buldular. 
Onun üzerine kilim, min-
der gibi malzemelerle 
yatak yaptılar. Babamı 
üzerine yatırıp düşmesin 
diye iple bağladılar. Mer-
diveni sal şekline getirip omuzlarına 
aldılar. Çok kalabalıktılar. Sıra ile dörder 
kişi belli aralıklarla babamı yedi kilo-
metre uzaklıktaki nahiyemize taşıyıp, 
nahiyenin otobüsüne yetiştirip oradan 
doktora götürdüler. Babamdan tam 
dört gün boyunca haber alamamıştık.  
Zira hiçbir ulaşım ve haberleşme vası-
tası yoktu. Çok değil 1970’li yılların ba-
şından söz ediyorum. Dört gün sonra 
babam iyileşip döndü köye. O çocuksu 
duygularımı yazıp sizlere aktarabilecek 
bir ifadeyi hala bulamıyorum. Ben de o 
köylülerimin hepsine dualar ediyorum, 

bu olay her aklıma geldik-
çe... 

O tarihlerde birileri 
birilerine yardım edeceği 
zaman kimse kimsenin 
siyasi görüşünü sormaz-
dı. Hangi partiden olup 
olmadığına bakmazdı. 
Şimdilerde moda oldu 
neredeyse. “ O tarihlerde-
ki siyasetçilerin ne kadar 
da naif insanlar olduğuna 

ve politika yaparken bile birbirlerine 
nezaketle mukabele ettiklerine” dair 
sözler dolaşıyor her yerde her ortamda. 
Bilmem siyasetçiler öyle miydi ama o 
zamanki halk eminim ki öyleydi. O za-
manki insanlar, ağzı bozuk siyasetçilere 
prim vermezlerdi hiç. Şimdikilerin ağzı 
bozuksa, küfür ve hakaret ediyorlarsa 
eğer birbirlerine, emin olun ki onlara al-
kış tutan bizlerdedir kabahat.  Zira sev-
mediğimiz insana küfür eden liderimizi 
yere göğe sığdıramıyor, “oh olsun!” 
çekiyor ve alkış yağmuruna tutuyoruz 
onu.  Sizce kimdir bu küfürlerin sahibi 

ve sebebi? 
“Siyaset ahlâkı” denilen bir olgu 

vardı eski zamanlarda... O zamanlarda 
halk çok hassas çok arı çok duygulu 

idi. Kendisini menfaatlerine esir etme-
mişlerdi henüz.

Şimdilerde yapılan siyasi dediko-
dular, çekişmeler, çekiştirmeler, ayrış-
tırmalar, ukalalıklar, “benim dediğim 
kanundur, sen de kim oluyorsun?” 
yaklaşımında bütün insanlar... Artık, 
bir insanın iyiliğini ölçme aracı olmuş 
siyasi yönü... İnsanlığının, ahlâkının, 
ferasetinin, izanının, vicdan ve mer-
hametinin hiçbir değeri yok. Falanca 
partidense; ya “adamın dibidir” ya da 
“hınzırın teki...”

Onun düşüncelerine göre; “Ayetler 
bile değişir ama kendi bildiği asla değiş-
mez.” Kendisi ne söylüyorsa, kural da 
odur, hayatın prensipleri de odur, insa-
na ait değerlerin özeti de odur... Tuttuğu 
partinin siyasi logosun tapıyor neredey-
se. Siyasi liderine ilah muamelesi yapı-
yor... Dedim ya inandığı dinin prensip-
lerinin değişmesini savunup bu konuda 
sonuna kadar “demokratik(!) bir yakla-
şım” içindeyken, kendisinin “tapındığı” 
siyasi partinin düşüncelerine asla söz 

ettirmemeye ant içmiş. Kendi düşün-
cesinin dışında bir cümle kurulmasına 
katiyetle müsamahakâr değil. Kendisi-
ne hitap etmeyen sözleri söyleyen kim 
olursa olsun ona diş biliyor, ona karşı 
burnundan soluyor, şah damarları pat-
layacak gibi oluyor neredeyse.

Sorsanız; demokrasinin özünü 
kendi nüvesi oluşturuyor. Mangaldaki 
küllerin hepsini silmiş süpürmüş, ek-
mek arası yapıp löp löp yemiş yunmuş 
da hala doygun değil. Kendi gibi düşün-
meyenin ümüğünü sıkıp çöp kutusuna 
atsa bile öfkesinden sıyrılamayacak... 

Nerde bizim hasletlerimiz? Nerde 
bizim sevdalarımız? Nerde bizim yar-
dımseverliğimiz? Nerde bizim güler 
yüzümüz? Nerde bizim o kocaman yü-
reklerimiz? Nerde bizim okumalarımız, 
yazmalarımız? 

Nerde bizim insanlığımız?
Halbuki hiçbir şey olmasak da, sa-

dece insan olsak bile bu dünya yeniden 
huzura, yeniden mutluluğa, yeniden 
tertemiz bir çocuk yüreğine kavuşacak.  
Ama anlaşılıyor ki zamane insanı, in-
sanlıktan değil de kin ve nefretten, ma-
layani şeylerden mesut ve mutlu oluyor 
sanki...  Hayırlı olsun(!)

SADECE İNSAN OLAMAZ MIYIZ?

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Koornavirüse karşı erken refleks gösteren Konya’da toplu ulaşım araçları dezenfekte edilmeye başlandı. Ayrıca referans 
hastane olarak belirlenen Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yazır Yerleşkesi de, olası vakıalara karşı hazır tutuluyor

Konya koronavirüse hazır
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Oprukçu: Baba ocağına dönmenin mutluluğunu yaşıyorum

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu Milliyetçi Hareket 
Partisi’ne geçişinin ardından ger-
çekleştirdiği ziyaretlerine Anka-
ra’da devam etti. Milliyetçi Hare-
ket Partisi Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, İstanbul Milletvekili ve 
Meclis Başkan Vekili Celal Adan, 
Konya Milletvekili ve Genel Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 

Bursa Milletvekili ve Genel Sekre-
ter İsmet Büyükataman, Yerel Yö-
netimler Sorumlusu Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel 
Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 
Genel Başkan Yardımcısı Emin 
Haluk Ayhan, Genel Başkan Yar-
dımcısı Kamil Aydın, Genel Baş-
kan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, 
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt 

Karakaya, Genel Başkan Yardım-
cısı Deniz Depboylu, Genel Sek-
reter Yardımcısı Kadir Şekerci’yi 
makamında ziyaret eden Başkan 
Oprukçu mutluluğu paylaştı. 

“BABA OCAĞINA DÖNMENİN 
MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM”
Misafirperverliklerinden dola-

yı memnuniyetini dile getiren ve 
teşekkürlerini ileten Başkan Op-

rukçu, “Genel Başkanımız başta 
olmak üzere partimizin önemli ka-
demelerinde görevlerini başarıyla 
sürdüren ülküdaşlarımızı ziyaret 
ettik. Hiçbir zaman kendimi dışa-
rıda hissetmediğim ancak şartla-
rın tezahüründe dışarıda kalmak 
zorunda kaldığım baba ocağıma 
Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli’nin lütfu ile tekrar dön-

menin gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Bağımsız adaylığımız 
sürecinin en başından beri Cum-
hur İttifakı’na karşı olmadığımızı 
ve adaylığımızın gerek Cumhur-
başkanımıza gerekse Genel Baş-
kanımıza bir başkaldırı olmadığını 
defalarca dile getirdim. Yaşanan 
bu süreçte hemşerilerimizin yo-
ğun ısrarlarına dayanamadım ve 

Ereğli bir 5 yıl daha kaybetmesin 
diye istemeye istemeye baba oca-
ğımdan koptum. Ancak şimdi her 
şey geride kaldı, bundan sonraki 
süreçte Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin bir neferi olarak, gururla ve 
başımız dik olarak her zaman ol-
duğu gibi hizmetlerimize devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bektaş: CHP Konya, 
Kılıçdaroğlu’nun yanında

İyi Parti Yunak’ta
Köker güven tazeledi

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş CHP Genel merkez dele-
geleri ve ilçe başkanlarıyla birlikte 
düzenlediği basın toplantısında 
CHP’nin 28-29 Mart tarihleri ara-
sındaki yapacağı Kurultay’da CHP 
Konya olarak Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun yanında oldukla-
rını söyledi.

Basın toplantısına CHP Konya 
il Başkanı Barış Bektaş, il yönetim 
kurulu üyeleri, 30 genel merkez 
delegesi ve 31 başkanı katıldı. CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş Ge-
nel Merkezin kurultayında Konya 
olarak Genel Başkanları Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini 
belirterek, “ Konya CHP olarak ilçe 
başkanlarımızın ve delegelerimizin 
hür iradesiyle demokrasi havasa 

içinde il kongremizi gerçekleştir-
dik. Şimdi sağlam olarak bütünleş-
miş bir Konya CHP olarak, 28-29 
Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek 
olan partimizin kurultayında dele-
gelerimizle yaptığımız toplantı so-
nucunda Millet İttifakının mimarı, 
Türkiye’nin birleştirici gücü olan 
Genel Başkanımız Kemal Kılıçda-
roğlu’nun destekleyeceğimizi ve 
yanında olacağımızı Konya olarak 
açıklıyoruz. 30 Mart sonrası bütün-
leşmiş olarak genel merkezimizle 
uyumlu olarak sahaya ineceğiz. 
Dinamik bir biçimde partimizin 
iktidarı için çalışacağız. Partimizin 
kapıları Konyalı hemşerilerimizi 
açık olup, bütün etkinliklerimize 
Konyalıları bekliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Yunak İlçe Başkanı 
Veteriner Hekim Ali Köker, partisi-
nin 2. olağan kongresinde yeniden 
başkanlığa seçilerek güven tazele-
di. İlçe binasında yapılan kongreye 
İyi Parti Akşehir İlçe Başkanı Meh-
met Emre,Akehir Belediye Meclis 
Üyesi Muttalip Uysal,CHP Yunak 
İlçe Başkanı Hüseyin Parlaker, 
Konya İl Yöneticileri ve partililer 
katıldı. Divan Başkanlığını Aydın 

Ceylan’ın yapmış olduğu kongre-
de konuşan İlçe Başkanı Ali Köker, 
“Üstlenmiş olduğumuz görevi layı-
kıyla yerine getirebilmek için azim-
le, heyecanla ve aşkla çalıştığımız-
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Bu kutlu yolda gönül dostlarımla, 
dava arkadaşlarımla, değerli yöne-
tim kurulu üyelerimizle olmaktan 
gurur duyuyorum. Allah utandır-
masın” dedi. n HABER MERKEZİ

Önemli bir sosyal medya çizgi serisini daha hayata geçiren Karatay Belediyesi, bu seride Çanakkale Zaferi’ni 
‘2 Gün Bir Ömür’ adlı hikayeyle anlatıyor. Başkan Kılca, şehitlerin hatırasını canlı tutmak istediklerini söylüyor

‘Şehitlerin hatırası
canlı tutulacak!’

Tam 105 yıl önce kahraman 
Türk askeri, Çanakkale’de tarihin 
en büyük zaferlerinden birine imza 
atarak yedi düvele “Çanakkale Ge-
çilmez” dedirtti. Karatay Belediyesi 
de Seddülbahir’de çarpışan Konyalı 
Mehmet Oğlu Ali’nin Konya’dan 
Çanakkale Cephesi’ne olan yolculu-
ğunu ve hiç savaş görmemiş kahra-
man askerin gözünden Çanakkale 
Zaferi’ni illüstrasyon çizimlerle hika-
yeleştirdi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, 10 bölümden oluşan 
“2 Gün Bir Ömür” adlı sosyal medya 
çizgi serisi projesiyle Çanakkale Za-
feri’nin bütün kahramanlarını yad 
etmek, aziz şehitlerimizin hatırasını 
canlı tutmak ve hikayeyi görsel bir 
mecraya dönüştürerek geçmişimi-
zin bilinirliğini ve akılda kalıcılığını 
arttırmayı amaçladıklarını söyledi. 

Ülkemizin ve Konya’nın tarih, 
kültür ve medeniyetine katkı sun-
mak amacıyla birçok projeyi hayata 
geçiren Karatay Belediyesi, bir sos-
yal medya çizgi serisi projesine daha 
imza attı. 

Geçtiğimiz yıl ahirete irtihalinin 
746’ncı yılında Hazreti Mevlana’nın 
hayatı ve öğretilerini konu alan 30 
bölümlük sosyal medya çizgi serisi 
projesini gerçekleştirerek büyük ilgi 
gören ve pek çok kesimden takdir 
toplayan Karatay Belediyesi, şimdi 
de Çanakkale Zaferi’ni konu alan bir 
hikayeyi vatandaşlarla paylaşıyor. 

“2 Gün Bir Ömür” adını verdi-
ğimiz bu projemizi, Çanakkale Zafe-
ri’nin 105. yılı etkinlikleri kapsamın-
da eşsiz zaferi mümkün kılan isimsiz 
binlerce şehit ve meçhul yüzbinlerce 
kahramandan ilham alarak hayata 
geçiriyoruz. 

KONYALI ASKER MEHMET OĞLU 
ALİ’NİN GÖZÜNDEN ÇANAKKALE 

ZAFERİ
10 bölümden oluşan sosyal 

medya çizgi serisinde geçen olaylar, 
babası Balkan gazisi ve Konya’da 
çiftçilikle uğraşan bir ailenin tek 
oğlu olan Ali’nin gözünden anlatılı-
yor. Balkan Harbi ile Osmanlı Dev-
leti, oldukça yorulmuş vaziyettedir. 
Bu durumu fırsat bilen düşmanlar, 
Anadolu’yu işgal etmenin tam vak-
ti olduğunu düşünürler ve harekete 

geçerler. Buna karşılık Osmanlı, se-
ferberlik ilan eder ve eli silah tutan 
herkesi Çanakkale Cephesi’ne çağı-
rır, olaylar böylece gelişir. 

Projeyle ilgili değerlendirmede 
bulunan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, bütün Çanakkale Zafe-
ri’nin bir özeti olan bu hikayeyi Ana-
dolu gencinin gözünden anlatmak 
istediklerini söyledi.  

Başkan Hasan Kılca, “Binlerce 
yıllık tarihimiz, birçok şanlı zaferle 
ve kahramanlıklarla doludur. Ancak 
Çanakkale, bambaşkadır. Çanakka-
le, bütün varlığını feda ettiği vatanı-
nın korumak, canını inandığı dinine 
adamış bir milletin var olma savaşı-
dır. Çanakkale bu yönüyle bir inanç 
mücadelesidir. Milletimizi bu top-

raklardan atmak isteyen yedi düvele 
karşı verilmiş en muazzam müdafa-
adır. Karatay Belediyesi olarak bizler 
de ‘Ezineli Yahya Çavuş’ ve ‘Kon-
yalı Mehmet Oğlu Ali’nin nezdinde 
Çanakkale Zaferi’ni mümkün kılan 
bütün kahramanlarımızı yad etmek, 
aziz şehitlerimizin hatırasını canlı 
tutmak ve tabii ki hikayeyi görsel 
bir mecraya dönüştürerek, bilinirli-
ğini ve akılda kalıcılığını arttırmayı 
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

MEDENİYETİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ 
VE TARİHİMİZE YÖNELİK 
PROJELERİMİZ SÜRECEK 

Geçtiğimiz yıl da Hazreti Mev-
lana’nın hayatı ve öğretilerini konu 
alan 30 bölümlük sosyal medya çiz-
gi serisi projesini hayata geçirdikle-

rini, söz konusu projeyle 5 milyonun 
üzerinde kişiye ulaştıklarını hatırla-
tan Hasan Kılca, tarih, medeniyet ve 
kültürümüzün daha çok kişiye ulaş-
ması konusundaki çalışmaları arttır-
ma gayretinde olduklarını söyledi. 

Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Maalesef bu alanda yeterli görsel 
çalışma mevcut değil. Ama ne kadar 
çok yapılırsa yapılsın yeterli de ola-
mayacaktır. Çünkü şanlı tarihimizi 
ne kadar anlatsak, ne kadar yazsak 
azdır. Bizler de bu eksikliği bir neb-
ze olsun giderebilmiş ve bu konuda 
katkı sağlayabilmiş isek ne mutlu 
bize. Daha önceki projemizde oldu-
ğu gibi bu çalışmamızda da pek çok 
tarihi kaynaktan faydalanıldı. Aslına 
oldukça yakın bir şekilde kaleme 
alınan bu hikâye, herkes tarafından 
rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde an-
latılmaya çalışıldı. 

7’den 70’e tüm halkımız, pek 
çok mecradan projemize ulaşıp ta-
kip edebiliyor. 10 gün olarak plan-
ladığımız paylaşım maratonumuzda 
30’un üzerinde sahnenin resmedil-
mesi ve hareketlendirilmesiyle daha 
etkili bir sunum haline getirildiğine 
inanıyoruz. Projenin son postu, Ça-
nakkale Zaferi’mizin 105. Yıldönü-
mü olan 18 Mart’ta olacak. Ben bu 
vesileyle tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyorum.”
n HABER MERKEZİ
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Korona virüsü dünyayı allak 
bullak etmeye devam ediyor. Eko-
nomide etki alanını genişletti geniş-
letmeye de devam edecek gibi, Tür-
kiye’nin etrafında bulunan ülkelere 
virüs sıçradı, İtalya, İran, Kıbrıs, Su-
udi Arabistan, Irak ve İsrail’de vaka-
lar tespit edildi ve yayılmaya devam 
ediyor. İtalya’da ölüm vakalarının 
çok olduğu söylentisi var. 

Türkiye’de de gece saatlerinde 
Sağlık Bakanımız hemşerimiz sa-
yın Fahrettin KOCA bir adet vaka 
olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı-
mız Fahrettin KOCA’nın olağanüstü 
gayretleri, çalışmaları inşallah Tür-
kiye’de virüsün yayılmasının önüne 

geçecektir. Bu üstün çabaları ne-
deni ile Sağlık Bakanımız Fahrettin 
KOCA’ya çok teşekkür ederiz. 

Bizde Sağlık Bakanımızın bu 
çabalarına bireysel olarak katkı sağ-
lamalıyız. Virüs havaya değil yere 
yerleşir, bu nedenle hava yoluyla 
bulaşma ihtimali düşüktür. 

Korona virüsü metal bir yüzeye 
bulaştığında 12 saat yaşayacak po-
tansiyele sahip, bu yüzden ellerimizi 
sabun ve su ile de yıkamak yeterli 
olacaktır. Virüs 10 dakika boyunca 
ellerde yaşar. Sık sık önlem amaçlı 
ellerimizi sabun ve su ile yıkamak 
faydalı olacaktır. Ilık su ve tuzla 
gargara yapmak virüsü bademcik-

lerde iken öldürür ve 
akciğerlere geçmesini 
önler. Bizde bu önlem-
leri almalıyız. Panik yok 
Tedbir var.

 Çin ile Ame-
rika arasında olan 
ticaret savaşları Çin 
ekonomisini büyük bir 
zarara uğrattı, ikinci bir 
ticaret savaşlarına doğru 
gidiyor. Çin ekonomisinin trilyonlar-
ca dolar zararda olduğu söyleniliyor. 
Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki 

Petrol savaşları başladı. 
Bu da Dünyadaki eko-
nomi piyasalarını virüsle 
beraber ciddi şekilde 
sarstı. Şimdiden Suudi 
Arabistan’ın Ekonomik 
olarak 140 Milyar Dolar 
civarında zarar gördüğü 
söyleniyor. Aynı şekilde 
Rusya ekonomisinin 

de zarar göreceği kaçınıl-
mazdır. 

Küresel hisse senetleri çok sert 
bir şekilde düştü, Petrol fiyatlarının 

da düşmesi FED’in faiz indirimi, son 
dakikada İngiltere Merkez Bankası-
nın 50 baz puan faiz indirimi küresel 
yatırımcıları başka yatırım arayışları-
na yönelebilir. Her zaman güvenilir 
bir liman olan altına talep artabilir.

 Hafta başında 1.667 $ ‘la 
başlayan Ons, 1.703 $ ‘ı test etti, 
Altının Ons, Dolar bandı çok aralıklı 
seyretmeye başladı. 40 $ ara farkla 
inişli çıkışlı seyir gösteriyor. Bu da 
gösteriyor ki küresel piyasalarda çok 
sert iniş veya çıkışlar görülebilir, Altı-
nın 1.800 $ Onsu görmesi uzak bir 
ihtimal değildir.

 Pazartesi 24 ayar Has Al-
tın 331,30 TL, Euro 7.035 TL, Dolar 

6.165 TL ‘ ile başlayan fiyatlar hafta 
ortasında 24 Ayar Has Altın 328,78 
TL, Euro 6.970 TL ve Dolar 6.145 
TL’ye kadar geriledi. 

 Milli Görüş davasının 
önemli isimlerinden Erbakan Ho-
camızın, benim ve bizlerin dava 
arkadaşı, Konya’da teşkilat çalış-
malarında yıllarca birlikte hareket 
ettiğimiz ve kendisinden çok şey 
öğrendiğimiz Şevket KAZAN Ağabe-
yimize minnettarlığımızı ifade ediyo-
rum. Şevket Ağabeyimizin Rahmeti 
rahmana kavuşmasını öğrendim. 
Allah’tan rahmet diler, cennette cem 
etmesini niyaz ederim.

Selam ve Dua ile.

“DÜNYA EKONOMİSİ 2020 YILINA İYİ GİRMEDİ”

haber@konyayenigun.com
MEHMET KUŞDEMİR

Konya Gazeteciler Cemiyeti, 
Medova’yla indirimde anlaştı

Otizmli çocuklar için
özel sınıf açtılar

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
(KGC) ile Özel Medova Hastanesi 
arasında KGC üyelerine yönelik 
olarak tüm sağlık hizmetlerinde 
yüzde 20 indirim yapılmasını içe-
ren anlaşma imzalandı. Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti Yönetim Bina-
sı’nda gerçekleştirilen anlaşmaya 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Sefa Özdemir, KGC Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Özel Medova 
Hastanesi Kurumsal Pazarlama 
Uzmanı Muharrem İyitaşcılar ile 
hastane yöneticileri katıldı. 

KGC ile Özel Medova Hasta-
nesi arasında geçmiş dönemde 
de indirim anlaşması yapıldığını 
belirten KGC Yönetim Kurulu 
Başkanı Sefa Özdemir, “Cemi-

yetimiz üyesi meslektaşlarımızın 
sağlık hizmetlerinden indirimli bir 
şekilde yararlanmasını sağlayan 
indirim anlaşmasını yenilemenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlığın 
özellikle içinde bulunduğumuz 
ve koronavirüs vakasının gün-
den güne yayıldığı bugünlerde 
ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha anlaşılmıştır. Her şeyin başı 
sağlıktır diyoruz. Yaptığımız an-
laşmanın meslektaşlarımız için 
hayırlı olmasını diliyoruz” ifade-
lerini kullandı. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
gazetecilerin sağlık hizmetlerinde 
yüzde 20 indirim almalarını sağ-
layacak olan anlaşmaya imza attı. 
n HABER MERKEZİ

Voonka Kids, Tohum Türkiye 
Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vak-
fı’na destek vererek otizmli ço-
cukların eğitim aldığı sınıflarının 
ideal hale gelmesi için özel eği-
tim sınıfları oluşturmaya devam 
ediyor. Otizmli çocuklar için özel 
eğitim materyalleri ile donatılan 
sınıfların ilkini Mardin Artuklu’da 
açan Voonka Kids; Tohum Otizm 
Vakfı işbirliği ile bu kez Konya Ah-
met Perihan Demirok İlkokulunda 
özel eğitim sınıfı açtı.

Açılış törenine katılan ve ko-
nuşma gerçekleştiren Kampo-
tu Genel Müdürü Hakan Keleş: 
“Kampotu-Voonka Kids ailesi 
olarak “Eğitimin Peşindeyiz” pro-
jemizle Tohum Otizm Vakfı ile 
gerçekleştirdiğimiz işbirliğine de-
vam ediyoruz. İstanbul merkezli 
bir şirket olmamıza rağmen Kon-
ya kökenli olduğumuz için kendi 
memleketimiz Konya’da Ahmet 
Perihan Demirok İlkokulu’da 
böyle bir projenin içerisinde yer 
almaktan ayrıca mutluluk duyu-
yoruz. Sizlerin de bildiği gibi her 
çocuk güzeldir; ancak bazı çocuk-
lar hem güzel hem de özeldir. Bu 

özel çocuklarımızın kendilerine 
özel koşullarda eğitim alabilme-
sine aracı olmak bizim için büyük 
gurur kaynağıdır. Hem bizlere 
hem de çocuklarımıza hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 

Doğuştan gelen ve genellikle 
yaşamın ilk üç yılında fark edilen 
gelişimsel bir farklılık olan otizmin 
günümüzde bilinen tek çaresi, tek 
ilacı erken tanı ve sürekli, yoğun, 
özel eğitim. “Otizm Spektrum Bo-
zukluğu” olan çocukların erken 
tanısının konulması, özel eğiti-
mi ile topluma kazandırılmasına 
öncülük edilmesi ve bunun yurt 
çapında yaygın- laştırılması ama-
cıyla kurulan, kar amacı gütme-
yen ve kamu yararını gözeten bir 
sağlık ve eğitim vakfı olan Tohum 
Otizm Vakfı, otizmli çocuklar için 
özel eğitim sınıfları oluşturarak 
nitelikli eğitim almalarına katkı 
sağlıyor.

Voonka Kids; “Tohum Otizm 
Vakfı Özel Eğitim Sınıfları” proje-
si ile Anadolu’nun daha pek çok 
noktasında özel eğitim sınıflarının 
oluşturulmasına katkı sağlamayı 
hedefliyor. n HABER MERKEZİ

Eski Bakanlardan Ali Babacan, düzenlediği toplantıyla DEVA Partisi’ni tanıttı. DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, parti tüzüğünü açıkladığı toplantıda, “Korku siyaseti insanımızı artık çok yordu” dedi 

‘Korku siyaseti yordu’

Eski Bakanlardan Ali Babacan ta-
rafından kurulan Demokrasi ve Atı-
lım Partisi (DEVA)  tanıtım toplantısı 
Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen 
program ile tanıtıldı. Gerçekleşen 
programa partinin kurucular kurulu 
üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Düzenlenen programda Kurucular 
Kurulu üyeleri de tek tek tanıtıldı.

‘DERTLERE DEVA OLACAĞIZ’
Düzenlenen tanıtım programın-

da konuşan Demokrasi ve Atılım 
Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan Partinin hayırlı olmasını 
dileyerek, “ Bu ülkenin insanı son 
birkaç senedir çok üzüldü, yaralandı. 
Her şeyi elinden alındı ama bu ülke-
nin insanı sabretti, dayandı.  Artık 
geldik, buradayız. Bu üzüntülerin 
daha da büyümesine izin verme-
yeceğiz. Yeterince üzüldük, yete-
rince yaralandık. Zaman ümitsizlik 
zamanı değil. Zaman Türkiye için 
sorumluluk alma zamanı. Türkiye 
için demokrasi zamanı geldi, atılım 
zamanı geldi diyoruz. Artık Türkiye 
için iyileşme zamanı başladı diyoruz. 
Derdinize ortak arıyorsanız, biz De-
vayız. Derdinize hızlı çözüm arıyor-
sanız, biz Devayız .Artık DEVA za-
manı diyoruz. Demokrasi ve Atılım 
Partimizin ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasını, her alanda büyü-
yen sorunlarımıza en kısa zamanda 
DEVA olmasını Cenabı Allah’tan 
niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘DEVA PARTİSİ 
HEPİMİZİN PARTİSİDİR’

Deva Partisinin herkesin parti-
si olduğuna dikkat çeken Babacan, 
“Biz inanıyoruz ki; demokrasiyi ve 
katılımcılığı kendi partisinin içinde 
işletemeyenlerin, ülkemizin demok-
rasisine ve geleceğine vereceği bir 
katkı da olamaz. Partimizin kuruluş 
çalışmalarında bir ilki gerçekleştir-
dik. Tüzük ve programımızı geniş 
bir katılımla, istişareyle ve ortak 
akılla hazırladık. Bu süreçte toplu-
mumuzun her kesimini dinledik, 
sorunları ve çözüm önerilerini hep 
birlikte masaya yatırdık.  Halkımızın 
görüş ve tavsiyeleri ile politikaları-
mızı zenginleştirdik. DEVA Partisi, 
bir kişinin, dar bir kadronun değil, 
bu süreçte fikirleriyle çalışmalarımı-
za katkı veren herkesin, dualarıyla 
arkamızda duran tüm halkımızın be-
raberce kurduğu bir partidir. DEVA 

Partisi hepimizin partisidir. Bizleri 
yeni bir parti kurmaya teşvik eden, 
halkımızın değişim ve yenilenme ta-
lebidir. Kendini yenileyemeyen, hal-
kımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine 
duyarsız kalmış bir siyaset anlayışı 
ile Türkiye’nin yola devam etmesi 
mümkün değildir” diye konuştu.
‘KORKU SİYASETİ HEPİMİZİ YORDU’

 “Korku siyaseti hepimizi yordu 
artık” diyen Babacan, “Çalışanla-
rımız her an işini kaybetme korku-
suyla yaşıyor” ifadelerini kullandı. 
Babacan konuşmasına şöyle devam 
etti; Hepimizin gönlü biraz buruk. 
Evlatlarımızı şehit verdik. Ülkemi-
zin her alanda sürekli zemin kay-
betmesi yüreğimizi dağlıyor. İnsan 
haklarının ihlal edilmesi, özgürlüğü-
müzün kısıtlanması ıstırap oluşturu-
yor. Ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset 
dili toplumumuzu sürekli geriyor. 
Korku siyaseti hepimizi yordu artık. 
Çalışanlarımız her an işini kaybetme 
korkusuyla yaşıyor. Yatırımcımız, 
sanayicimiz önünü göremiyor, var 
olma mücadelesi veriyor. Eğitim en 
önemli sorun alanı olarak hâlâ önü-
müzde. Sağlık sistemimiz hızla bo-
zulma sinyalleri veriyor” dedi
‘DİNİ KUTSALLARI GÜNLÜK SİYASE-

TE MALZEME ETMEYECEĞİZ’ 
Dini kutsalları günlük siyasete 

malzeme etmeyeceklerine dikkat 
çeken Babacan, “Siyasetin dışlayı-
cı, ötekileştirici bir dil kullanmasına 
karşıyız. Siyasetin toplumumuzu 
sürekli bir tehdit ve beka söylemi 
ile sindirmesine, hayatın her alanını 
hesapsızca kaplamasına itiraz edi-
yoruz. Herkes için iyi olan politika-
ların ortak akıl, istişare ve uzlaşma 
kültürüyle oluşturulabileceğine ina-
nıyoruz. Ülkemizin problemlerine 
çözümler üretmek için çalışırken 
farklı fikirleri, kimlikleri, anlayışları 
ve inançları bir zenginlik olarak de-
ğerlendiriyor ve farklı görüşleri ortak 
iyiyi bulmak için bir fırsat olarak gö-
rüyoruz. Yurdumuza, tarihimize ve 
kültürümüze ruhunu veren erdemi, 
dürüstlüğü, hoşgörüyü, tevazuyu, 
çalışkanlığı, fedakârlığı ve dayanış-
mayı siyaset anlayışımızın en önem-
li değerleri olarak görüyoruz. Bu si-
yaset anlayışı ile; herkesin inanç ve 
ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına 
saygılı olacağız.  Dini kutsallarımızı 
günlük siyasete malzeme etmeye-

cek, siyasi propaganda aracı haline 
getirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘SİYASİ NEZAKETİ KORUYACAĞIZ’
DEVA Partisi olarak izleyecekle-

ri yolu anlatan Babacan, “İktidarda 
veya muhalefette siyasi nezaketi-
mizi koruyacağımızı, Sorumluluk 
sahibi dürüst, akılcı, serinkanlı, sa-
kin ve incelikli siyaset dilimizden 
taviz vermeyeceğimizi, Birleştirici, 
kapsayıcı ve umut veren bir siyaset 
üreteceğimizi, Polemik, hamaset ve 
kutup siyasetine bulaşmayacağı-
mızı, İstişare, müzakere ve çoğulcu 
siyaseti esas alacağımızı, Tüm de-
mokratik yapılarla işbirliğine açık 
olacağımızı, İlke ve değerlerimizden 
asla vazgeçmeyeceğimizi, Dürüst, 
erdemli, şeffaf, çözüm odaklı bir bi-
çimde hareket edeceğimizi, Sadece 
ve sadece halkımızın refah, huzur ve 
mutluluğu için çalışacağımızı mille-
timize şimdiden taahhüt ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘GENEL BAŞKAN EN FAZLA 10 YIL 
GÖREV YAPACAK’

Çok sayıda üyeden oluşan çalış-
ma grupları tarafından hazırlanan 
tüzükte partinin genel başkanının 
bu görevi en çok 10 yıl yapabile-
ceği belirten Babacan, “Partimizin 
oluşum sürecini, tüzüğünü ve ka-
rar alma mekanizmalarını tümüyle 
demokratik siyaset kültürü üstüne 
kurduk. Partimiz, üyeliği, siyasi ve 
demokratik katılımın en etkili yolla-
rından biri olarak görmektedir. Parti 
olarak, dinamik, katılımcı, görev ve 
sorumluluklarının tam bilincinde bir 
üyelik sistemi öngörmekteyiz. Par-
timiz, üyelerinin iradesi ve sorum-
luluk bilinci üzerinde yükselecektir. 
Partimizin her kademedeki organ-
larının seçimlerinde delegelerin 
daha fazla söz sahibi olmasına önem 
verdik. Bu çerçevede, organ seçim-
lerinde adayların en az yarısının 
delegelerin önerdikleri adaylardan 
oluşan çarşaf listeden seçilmesini 
öngördük. Partimizdeki değişim ve 
dinamizmi kurumsallaştırmak için 
Genel Başkanlık görevini on yıl ile 
sınırladık” diye konuştu.
‘TBMM’Yİ ETKİN HALE GETİRECEĞİZ’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, 
millet iradesinin en yüksek oran-
da temsil edildiği, siyasal sistemin 
merkezinde yer alan ve yürütmeyi 
etkin şekilde denetleyen bir organ 

haline getireceklerine dikkat çeken 
Babacan, parti Programında yer alan 
temel hedeflerimizi de şöyle anlattı; 
“En öncelikli hedefimiz, insan hak-
larını, hukukun üstünlüğünü, yargı 
bağımsızlığını; inanç, düşünce, ifade 
ve örgütlenme özgürlüğünü sağ-
lamaktır. Biz, şiddet, korku, baskı, 
ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrım-
cılığın yaşanmadığı bir gelecek inşa 
etmek için yola çıktık. Kültürel hak 
ve özgürlük taleplerini adalet teme-
linde karşılamak ve ötekileştirme 
hissi doğuracak uygulamaları or-
tadan kaldırmak partimizin önemli 
önceliklerinden bir olacaktır. Etnik, 
dini, mezhebi ve kültürel çeşitlili-
ğimizi yansıtacak, toplumdaki tüm 
farklılıkları kapsayacak ve kuşatacak 
bir vatandaşlık anlayışını hakim kıl-
mak için gayret göstereceğiz” ifade-
lerini kullandı.

‘ADALETİN OLMADIĞI YERDE 
HAKSIZLIK VE ZULÜM HÂKİM OLUR’

Adaletin olmadığı yerde haksız-
lık ve zulüm hâkim olacağına dikkat 
çeken Genel Başkan Babacan, “Dev-
letlerin meşruiyeti, gücü ve sürekli-
liği, üzerine kurulu oldukları adalet 
temelinin sağlamlığıyla ölçülür. 
Adalet değeri üzerine kurulu olan 
ve adaleti tesis eden devletler güçlü 
ve daim olurlar, adalet değerinden 
uzaklaşan ve zulme saplanan devlet-
ler ise yok olurlar. Adalet; toplumsal 
barışın, huzurun, güvenliğin ve refa-
hın da güvencesidir.  Adaletin olma-
dığı yerde haksızlık ve zulüm hâkim 
olur.  Haksızlığın ve zulmün yaygın 
olduğu toplumlarda çatışma, kamp-
laşma ve kutuplaşma eksik olmadığı 
gibi, refahı sağlamak da mümkün 
değildir. Ülkemizde yaşanan sorun-
ların ve krizlerin de temelinde ada-
let prensibinden sapmanın yattığına 
inanıyoruz. Partimizin temel felsefe-
si, siyaset ve yönetim anlayışı, adalet 
değeri üzerine kurulmuştur. Hukuk 
devleti konusunda ülkemize kaybet-
tiği itibarını yeniden kazandırmak ve 
güçlü demokrasiler seviyesine ulaş-
mak Partimizin önemli öncelikle-
rindendir.  Programımızda yargının 
bağımsızlığını, tarafsızlığını, hesap 
verilebilirliğini, hızlı, etkin ve verimli 
çalışıp adil kararlar verebilmesini te-
min edecek bir dizi yapısal reforma 
yer vermiş bulunuyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Koronavirüs sporu da vurdu!
Çin’de ortaya çıkan ve bütün 

dünyaya yayılan koronavirüs dünya 
sporunu da vurdu. Ülkemizde ve 
dünyada pek çok spor organizas-
yonu virüs tehlikesi nedeniyle iptal 
edildi ya da ertelendi. Tokyo Olim-
piyatları ve Avrupa Şampiyonası da 
tehlike altında. Gençlik ve Spor Ba-
kanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu, “Maçların seyircisiz oynanması 
durumu şu an için gündemimizde 
yok.” dedi.  Bakan Kasapoğlu, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı tüm dünyada yürütülen bir sü-
reç olduğunu söyledi.  Kasapoğlu, 
“Bu süreçte tabii ki üzücü durumlar 
söz konusu. Bununla birlikte ülke 
olarak Sağlık Bakanlığı’mızın ön-
cülüğünde hamdolsun ki başarılı 
bir iletişimin sürdüğünü belirtmek 
isterim.” ifadelerini kullandı. 

Özellikle Bakanlığın ilgi ala-
nını, faaliyet alanını, gençler ve 
sporcuları ilgilendiren konularda 
bilgilendirmek istediğini kaydeden 
Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Genç-
lik ve Spor Bakanlığı hem gençlik 
çalışmaları hem sportif çalışmalar 
olmak üzere kapsamlı bir faaliyet 
alanımız var. Bakanlığımızın yurt-
larında 700 bine yakın öğrencimizi 
misafir ediyoruz. Özellikle yurtları-
mızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle 
ilgili korunması, önleyici tedbirler 
noktasında yurt müdürlerimizle 
yönetici arkadaşlarımıza hem ön-
leyici tedbirler hem bilgilendirme 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
noktada odaların, yurtların temiz 
tutulması, dezenfekte edilmesi ve 
temizlik noktasında öğrencilerimi-
zin bilgilendirilmesi söz konusu.”

Gençlik çalışmaları, gençlik 
faaliyetleri, uluslararası gençlik 
hareketlilik programları çerçeve-
sinde yürütülen faaliyetler olduğu-
nu hatırlatan Kasapoğlu, “Gerek 
gençlerimizin yurt dışı seyahatleri 
gerekse de yurt dışından gelen 
gençlerimizin burada kamplarla 
ilgili çalışmaları ve bunun yanında 
diğer anlamdaki organizasyonları, 
bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve 
nisan ayındaki çalışmalarımızı er-
telemiş bulunmaktayız. Yine özel-
likle gençlik merkezlerimiz, gençlik 
kamplarımızdaki uluslararası çalış-
malarımızı da bu şekilde ertelemiş 
durumdayız.” şeklinde konuştu. 

“LİGLER PLANLANDIĞI 
GİBİ DEVAM EDECEK”

Bu çerçevede temizlik noktasın-
da, hijyen noktasında dezenfekte 
edilmesi noktasında yoğun bir ça-
bayla çalışmaların sürdürüldüğü-
nü ifade eden Bakan Kasapoğlu, 
“Diğer merkezlerimizi kullanan 
gençlerimiz vatandaşlarımız ve 
bununla birlikte kamplarımızdaki 
misafirlerimiz açısından da yine 
dezenfekte noktasında hijyen nok-
tasında bilinçlendirme noktasında 
tüm faaliyetler devam ediyor.” 
dedi.  Kasapoğlu, spor alanlarının 
temizliğiyle ilgili “Spor merkezleri-
miz, spor tesislerimiz, havuzlarıyla, 
statlarıyla, salonlarıyla buraların 
temizliği, hijyeni noktasında, burayı 
kullanan başta sporcularımız olmak 
üzere vatandaşlarımızın bu noktada 
bilinçlendirilmesi her anlamda bilgi 
verilmesi ve bilgilere yönelik olarak 
da ilgili antiseptiklerin, dezenfek-
tanların temin edilmesi ve bu bilgi-
lendirme sürecinin de uygulamayla 
birlikte yürütülmesi de bu manada 
devam ediyor. Bunlar, bu tesislere 
yönelik, bu tesisleri kullananlara 
yönelik çalışmalarımız.” ifadelerini 
kullandı. 

Spor federasyonlarının gerek 
yurt içi gerek yurt dışı pek çok or-
ganizasyonu olduğunu dile getiren 
Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle federasyonlarımızla 
olan iletişimimiz, çalışmamız on-
ların düşünceleri gerek ülkemizdeki 
gerek uluslararası federasyonlarla 
olan çalışmalarımız neticesinde de 
mart ve nisan aylarında bu faaliyet-
lerden kota müsabakalarına yönelik 
olmayanların pek çoğunu ertelemiş 
durumdayız. 80’den fazla müsaba-
kayı yurt içinde katılacağımız, yurt 
dışında var olmamız gereken mü-
sabakaları da bu manada ertelemiş 

durumdayız.”
Yurt dışında katılmak gereken 

müsabakaları ertelediklerini ifade 
eden Kasapoğlu, “Bunların listesini 
biraz sonra sizlerle paylaşacağız. 
Özellikle Sağlık Bakanlığı’mızın 
ilan ettiği ülkelere hem sporcu gön-
derme hem oradan gelecek spor-
cularla ilgili bu çalışmaları da has-
sasiyetle takip etmekteyiz. Tabii bu 
konular anbean iletişim ve takiple 
yürüyor. Anbean gelişmeler oluyor, 
bu manada sizleri bilgilendirmele-
rimiz, güncellemelerimiz devam 
edecek.” değerlendirmesini yaptı.  
“Olumlu gelişmeler halinde tarih-
lerin öne alınması, olumsuz geliş-
meler çerçevesinde yine tarihlerin 
uzatılması da söz konusu olabilir.” 
diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti: 
“Liglerle ilgili sorular geliyor; lig-
lerin ertelenmesi efendim maçla-
rın seyircisiz oynanması gibi şu an 
gündemimizde var olan bir durum 
değil. Onlar da planlandığı gibi bu 
manada devam edecek. Biliyorsu-
nuz yarın Medipol Başakşehir’in 
Kopenhag maçı var. Hafta sonu 
maçlar olacak, bunlar planlandığı 
gibi devam edecek. Ama şu an iti-
barıyla ifade ettiğim gibi tüm bilgi-
lendirmelerimizi anbean Sağlık Ba-
kanlığı’mız ile koordinasyonumuz, 
federasyonlarımızla, uluslararası 
camiayla olan irtibat noktasında 
inşallah bu konularla ilgili sizleri 
bilgilendirmeye; bu bilgileri gün-
cellemeye devam edeceğiz.”

Kasapoğlu, “Ben tüm insanlığın 
bu salgından bir an evvel kurtulma-
sını ve hızlı bir şekilde bu sürecin 
atlatılmasını temenni ediyorum, 
dua ediyorum.” diye konuştu.   Bir 
basın mensubunun maçlarda se-
yirci kısıtlaması olup olmayacağı 
yönündeki sorusu üzerine de Kasa-
poğlu, “Nasıl planlandıysa, seyirci 
kısıtlaması söz konusu değil.” dedi. 

OLİMPİYATLAR TEHDİT ALTINDA
Tokyo 2020 Organizasyon Ko-

mitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki 
Takahashi, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını tehdidinin artma-
sı halinde 2020 Yaz Olimpiyat Oyun-
ları’nın ertelenebileceğini söyledi. 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 
Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasın-
da düzenlenmesi planlanan orga-
nizasyonda, koronavirüs salgınının 
artması halinde alınacak tedbirlere 
ilişkin ABD basınına açıklamalar-
da bulunan Takahashi, “Oyunların 
iptal edilme olasılığı bulunduğunu 
düşünmüyorum. En mantıklı se-
çenek, ertelenmesi olur. Ulusla-
rarası Olimpiyat Komitesi (IOC), 
oyunların mali boyutunu göz önüne 
alarak iptal kartını seçenekler ara-
sına sokmaz.” ifadelerini kullandı. 
Takahashi, oyunların seyircisiz oy-
nanması seçeneğinin de ekonomik 
yönden çok ağır bir faturası olaca-
ğını belirterek, “Olimpiyatlar için 
en kötü senaryonun, bir veya iki yıl 
ertelenmesi olabileceğini düşünü-
yorum.” şeklinde konuştu.

Takahashi’nin açıklamalarının 
ardından Tokyo 2020 Organizas-
yon Komitesi, erteleme ya da iptal 
seçeneklerinin şu an için gündem-
lerinde bulunmadığını, hazırlıkların 
planlandığı gibi sürdüğünü duyur-
du.

MANCHESTER CİTY-ARSENAL 
MAÇI ERTELENDİ

İngiltere Premier Lig’de Manc-
hester City ile Arsenal arasında dün 
oynanması planlanan karşılaşma, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle ertelendi. Yapılan açık-
lamada, virüse yakalandığını dün 
duyuran Yunanistan’da Olympiakos 
ve İngiltere’da Nottingham Forest 
takımlarının sahibi Evangelos Mari-
nakis ile bazı Arsenalli oyuncuların 
temasa girmesi nedeniyle, bugün 
TSİ 22.30’da Etihad Stadı’nda oy-
nanması gereken söz konusu karşı-
laşmanın ileri bir tarihe ertelendiği 
belirtildi. Açıklamada, gereken ön-
lemlerin alınması sebebiyle diğer 
lig maçlarında erteleme olmaya-
cağı da vurgulandı. UEFA Avrupa 
Ligi’nde Arsenal, 27 Şubat’ta Olym-
piacos’u Emirates Stadı’nda ağırla-
mış, Marinakis, Arsenalli oyuncular 
ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet 
etmişti.

FORMULA E’NİN ENDONEZYA 
AYAĞI DA ERTELENDİ

Elektrikli otomobillerin yarıştığı 
Formula E Şampiyonası’nın 2020 
takviminde yer alan Cakarta E-Prix, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle ertelendi. Orga-
nizasyonun internet sitesinde yer 
alan açıklamaya göre, Endonez-
ya’nın başkenti Cakarta’da koşul-
ması planlanan yarış, artan sağlık 
endişeleri yüzünden 6 Haziran’da 
düzenlenemeyecek. Salgın yüzün-
den 21 Mart’taki Çin ve 4 Nisan’daki 
İtalya ayakları da ertelenmişti.
JAPONYA’DA MAÇLAR SEYİRCİSİZ

Japonya 1. ve 2. basketbol lig-
lerinde 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde 
oynanacak karşılaşmalara, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle seyirci alınmayacak. Artan 
sağlık endişeleri yüzünden 26 Şu-
bat-11 Mart tarihlerindeki 99 maçı 
erteleyen Japonya Profesyonel 
Basketbol Ligleri (BLG) yönetimi, 
salgının büyümemesi için yeni ted-
birler aldı. BLG’den yapılan açıkla-
mada, 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde 
oynanacak 1. ve 2. liglerdeki 131 
karşılaşmaya seyirci alınmayacağı 
belirtildi.

3. lig müsabakaları da 12 Ma-
yıs’a kadar ertelenmişti.

GETAFE İTALYA’YA GİTMEYECEK
İspanya’nın Getafe Kulübü, 

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 
yarın deplasmanda İtalya’nın Inter 
takımıyla oynayacakları maça, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nından dolayı gitmeme kararı aldı. 
Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, 
düzenlediği basın toplantısında, 
“İtalya’da maç oynamayacağız. 
Kararımızı aldık, Milano’ya gitme-
yeceğiz.” dedi.
FRANSA KUPASI FİNALİNE ENGEL

Fransa Lig Kupası finali, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniy-
le ertelendi.  Fransa Profesyonel 
Futbol Ligi (LFP) kurumundan ya-
pılan açıklamada, Paris Saint-Ger-
main ile Olympique Lyon arasında 
4 Nisan’da oynanması planlanan 
final maçının, koronavirüs salgını 
nedeniyle ertelendiği kaydedildi.  
Bin kişiden fazla katılımın olacağı 
tüm organizasyonların iptal edildi-
ği Fransa’da, şu ana kadar bin 784 
kişide koronavirüs tespit edilirken, 
33 kişi hayatını kaybetti.  Fransa 1. 
ve 2. futbol liglerindeki maçların, 
koronavirüs nedeniyle 15 Nisan’a 
kadar seyircisiz oynanması karar-
laştırılmıştı. 

HANNOVERLİ FUTBOLCU 
VİRÜSE YAKALANDI

Almanya İkinci Futbol Ligi ta-
kımlarından Hannover 96’da forma 
giyen Timo Hübers’in, yeni tip ko-
ronavirüse (Kovid-19) yakalandığı 
duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan 
açıklamada, savunma oyuncusu 
Hübers’in koronavirüs testinin po-
zitif çıktığı ve futbolcunun evinde 
karantinaya alındığı ifade edildi. 
23 yaşındaki Hübers’e Hildesheim 
kentinde cumartesi günü katıldığı 
bir etkinlikte koronavirüs bulaştığı-
nın varsayıldığı aktarıldı. Hübers’in 
takım arkadaşlarıyla teması olma-

dığından, diğer futbolculara virü-
sün bulaştığının sanılmadığı ancak 
tüm oyuncuların ve teknik kadronun 
tedbiren testten geçirileceği vurgu-
landı. Böylelikle Almanya’da ilk kez 
bir futbolcu yeni tip koronavirüse 
yaklanmış oldu.

İSPANAY FUTBOLUNA 
VİRÜS ENGELİ

İspanya Futbol Federasyonu 
(RFEF), ülkede hızla yayılan yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına 
karşı önlemler kapsamında, 1. ve 
2. ligler dışında tüm müsabakaların 
iki hafta süreyle oynanmayacağını 
duyurdu. Yapılan açıklamada, 1. 
ve 2. lig dışında hem erkekler hem 
de kadınlarda gerçekleştirilen tüm 
futbol ile salon futbolu karşılaşma-
larının iki hafta süreyle askıya alın-
dığı belirtildi. Ülkede Kovid-19’a 
karşı önlem olarak alınan 1. ve 2. 
lig futbol ile basketbol müsabakala-
rının iki hafta seyircisiz oynanması 
kararının da gözden geçirilmesi 
bekleniyor.

La Liga kurumu, 1. ve 2. lig 
maçlarını seyircisiz oynama önle-
mini açıklamış ancak virüsün yayıl-
ma hızına ve Sağlık Bakanlığından 
gelecek tavsiyelere göre yeni ön-
lemler alınabileceğini duyurmuştu. 
İspanyol Futbolcular Derneği (AFE) 
ise La Liga’nın kararını eleştirip, 
İtalya’da olduğu gibi liglerin durdu-
rulmasını istemişti.

İspanya’da mevcut durumda 
koronavirüs teşhisi konulan hasta-
lar arasında 47 kişi hayatını kaybe-
derken, vaka sayısı 2 binin üzerine 
çıktı. Virüsün en yaygın görüldüğü 
Madrid özerk yönetiminde tüm 
amatör spor tesislerinin iki hafta 
süreyle kapatılması kararı alındı.

ROMA, SEVİLLA 
DEPLASMANINA GİDEMEDİ
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie 

A) takımı Roma, UEFA Avrupa Ligi 
son 16 turunda İspanya’nın Sevilla 
takımı ile deplasmanda yapacağı 
karşılaşmaya, koronavirüs salgını 
yüzünden yaşanan hava yolu ula-
şımı sorunu nedeniyle gidemeye-
cek. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter 
hesabından yapılan açıklamada, 
“Roma, İtalya’dan kalkacak uçağın 
İspanya’ya inişi konusunda yerel 
makamların izin vermemesi sebe-
biyle UEFA Avrupa Ligi maçı için 
İspanya’ya gitmeyecek.” ifadesi 
kullanıldı. 

İtalyan Corriere dello Sport 
gazetesinin haberine göre, iki 
kulübün yetkilileri ve iki ülkenin 
futbol federasyonlarıyla UEFA’nın 
saatler süren görüşmesinde, uçuş 
engeline yönelik soruna bir çözüm 
bulunamadığı belirtildi.  İspanya 
hükümeti, dün yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya 
ile tüm uçuşları 25 Mart’a kadar 
durdurmuştu.

BAKANLIK LİSTE YAYINLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni 

tip koronavirüs (Kovid-19) nede-
niyle mart ve nisan aylarındaki 82 
ulusal ve uluslararası organizasyo-
nu erteledi. Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
(TBMM) yaptığı bilgilendirmede 

“Koronavirüse Karşı Alınan Önlem-
ler” kapsamında ertelenen yurt içi 
ve dışı organizasyonlar şöyle:

Atıcılık ve Avcılık: Tabanca 
Fransa Grand Prix (13-18 Nisan, 
Fransa)

Atletizm: Diamond Lig (17 Ni-
san, Katar), Osmangazi Tarihi Kent 
Koşusu (12 Nisan, Türkiye-Bursa), 
İzmir Maratonu (12 Nisan, Türki-
ye-İzmir), 16. Vodafone İstanbul 
Yarı Maratonu (5 Nisan, Türkiye-İs-
tanbul), Uluslararası Sur Yarı Mara-
tonu (23 Nisan, Türkiye-Diyarbakır)

Badminton: Avrupa Gençler 
Ranking Turnuvası (2-4 Nisan, Hır-
vatistan)

Basketbol: 18 Yaş Altı Genç Er-
kekler Albert Schweitzer Turnuvası 
(11-18 Nisan, Almanya)

Bilardo: Avrupa Artistik Bilardo 
Şampiyonası (23-26 Nisan İspan-
ya), 3 Bant 17 ve 21 Yaş Altı Avrupa 
Şampiyonası (10-13 Nisan, Belçi-
ka)

Bocce, Bowling ve Dart: Avrupa 
Gençler Bowling Şampiyonası (4-
13 Nisan, Hollanda), Avrupa Kadın-
lar Bocce (Volo) Şampiyonası (28 
Nisan-5 Mayıs, Slovenya)

Boks: Gençler Avrupa Şampiyo-
nası (23 Nisan-3 Mayıs Karadağ)

Buz Hokeyi: 2020 IIHF Buz Ho-
keyi Erkekler Dünya Şampiyonası 
3. Klasman A Grubu (19-25 Nisan, 
Lüksemburg)

Cimnastik: Artistik Cimnastik 
Uluslararası Gençler Takım Tur-
nuvası (2-6 Nisan, Berlin), Ritmik 
Cimnastik Sofya Kupası Turnuvası 
(3-8 Nisan, Bulgaristan), Ritmik 
Cimnastik Dünya Kupası (14-20 
Nisan, Özbekistan), Ritmik Cimnas-
tik Prize of Yana Batyrshyna Ulus-
lararası Turnuvası (16-20 Nisan, 
Azerbaycan), 1. Bükreş Açık Kupa 
Uluslararası Aerobik Cimnastik Mü-
sabakası (22-27 Nisan, Romanya), 
Ritmik Cimnastik Ritam Cup Ulusla-
rarası Turnuvası (30 Nisan-4 Mayıs, 
Sırbistan)

Eskrim: Uluslararası 14 Yaş 
Altı Avrupa Circuit Turnuvası (4-12 
Nisan, Türkiye-Antalya), Grand Prix 
(24-26 Nisan, Kore)

Gelişmekte Olan Spor Dalları: 
Avrupa Kuraş Şampiyonası (2-7 
Nisan, Yunanistan), Squash Avrupa 
Takım Şampiyonası (14-19 Nisan, 
Slovenya)

Görme Engelliler: Golbol Ulus-
lararası Turnuva ve Kamp (6-22 
Nisan, Türkiye-Antalya)

Güreş: Uluslararası Zafer Kupa-
sı (10-12 Nisan, Türkiye-Antalya), 
Dan Kolov - Nikola Petrov (9-12 
Nisan, Bulgaristan), Uluslararası 
Şampiyonlar Turnuvası (17-19 Ni-
san, Türkiye-Antalya)

Hava Sporları: Yamaç Paraşütü 
Dünya Mesafe Yarışması (24 Mart-
4 Nisan, Brezilya), Mercimektepe 
Cross Country Yamaç Paraşütü 
Şampiyonası (15-19 Nisan, Tokat)

Kano: Akarsu Slalom Uluslara-
rası Turnuva (4-5 Nisan, Makedon-
ya)

Karate: Marmara Cup (21-21 
Nisan, Türkiye-İstanbul), Balkan 
Çocuklar Karate Şampiyonası (24-
26 Nisan, Türkiye- İstanbul), Pre-

mier Lig (17-19 Nisan, İspanya)
Kick Boks: Avusturya Klasik 

2020 Wako Dünya Kupası (24-26 
Nisan, Avusturya), 5. Uluslararası 
Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick 
Boks Turnuvası (1-5 Nisan, Türki-
ye-Antalya), 2020 Okyanusya Şam-
piyonası (17-19 Nisan, Avustralya)

Kürek: Uluslararası Zagreb Kü-
rek Yarışları (4-5 Nisan, Hırvatis-
tan)

Masa Tenisi: Belçika Açık (15-
19 Nisan, Belçika)

Motosiklet: Dünya Supersport 
Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 
Mart, İspanya), Dünya Supersport 
300 Şampiyonası İspanya Yarışı 
(27-29 Mart, İspanya), Dünya Su-
perbike Şampiyonası İspanya Ya-
rışı (27-29 Mart, İspanya), Dünya 
Superbike Şampiyonası Hollanda 
Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda), 
Moto3 Dünya Şampiyonası Arjan-
tin Yarışı (17-19 Nisan, Arjantin), 
İspanya Superbike Şampiyonası 
Jerez Yarışı (4-5 Nisan, İspanya), 
Dünya Supersport Şampiyonası 
Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hol-
landa), Moto3 Dünya Şampiyonası 
ABD Yarışı (3-5 Nisan, ABD)

Okçuluk: Kahraman Bagatır 
İlkbahar Okları (1-4 Nisan, Türki-
ye-Antalya), 2020 Veronica’s Cup 
Uluslararası Okçuluk Turnuvası (23-
26 Nisan, Slovenya)

Okul Sporları: ISF Dünya Liseler 
Kros Şampiyonası (18-24 Nisan, 
Slovakya)

Otomobil Sporları: Shell Helix 
Türkiye Ralli / Balkan/Esok Ralli 
Kupası (23-25 Nisan, Türkiye-Eski-
şehir)

Özel Sporcular: Trisome Oyun-
ları (31 Mart-7 Nisan, Türkiye-An-
talya)

Rafting: Avrupa Şampiyonası 
(27-30 Nisan, İtalya)

Su Topu: U19 Avrupa Elemeleri 
(2-5 Nisan, Türkiye-İstanbul)

Tekvando: İspanya Açık Tekvan-
do Turnuvası (21-21 Mart, İspanya)

Tenis: Alaaddin Karagöz Cup 
(30 Mart-5 Nisan, Türkiye-Antalya), 
Nurcan Sertkaya Cup (16-22 Mart, 
Türkiye-Antalya), Turk Nippon Cup 
(23-29 Mart, Türkiye-Antalya), 
W15 Shine Brazil Tenis Cup (16-
22 Mart, Türkiye-Antalya), W15 
Ahmet Ergun Cup (23-29 Mart, 
Türkiye-Antalya), Tennis Europe 
Alaaddin Karagöz Cup (30 Mart-5 
Nisan, Türkiye-Antalya), W15 An-
talya Tennis Organisation Cup (6-12 
Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istanbul 
Soul Cup International (7-12 Nisan, 
Türkiye-İstanbul), M15 Antalya 
Tennis Organisation Cup (13-19 
Nisan, Türkiye-Antalya), J3 Istan-
bul Soul International J3-1 (14-19 
Nisan, Türkiye-İstanbul), M15 An-
talya Tennis Organisation Cup (20-
26 Nisan, Türkiye-Antalya), Tenis 
J3 Istanbul Ted ITF Junior Cup (27 
Nisan-2 Mayıs, Türkiye-İstanbul), 
W15 Antalya Tennis Organisation 
Cup (27 Nisan-3 Mayıs, Türkiye-An-
talya), Tennis Europe 23 April Cup 
(13-19 Nisan, Türkiye-Antalya), 
Tennis Europe Çukurova Cup (20-26 
Nisan, Türkiye-Antalya)

Üniversite Sporları: Dünya Üni-
versite Sporları Dünya Üniversiteler 
Kayaklı Oryantiring Şampiyonası 
(23-27 Mart, Finlandiya)

Voleybol: FIVB Kar Voleybolu 
Dünya Turu Kayseri Etabı (12-15 
Mart, Kayseri), CEV Kar Voleybol 
Avrupa Şampiyonası (9-12 Nisan, 
Avusturya), 17 Yaş Altı Kızlar Avru-
pa Şampiyonası (24-26 Nisan, Hol-
landa), 20 Yaş altı Erkekler Avrupa 
Şampiyonası (30 Nisan-2 Mayıs, 
Romanya), 19 Yaş Altı Kadınlar 
Avrupa Şampiyonası (30 Nisan-2 
Mayıs, Finlandiya)

Wushu: Kyukushin Avrupa Şam-
piyonası (26-30 Mart, Türkiye-İs-
tanbul)

Yelken: Gençler Avrupa Şampi-
yonası (5-18 Nisan, Portekiz), TEC-
NO 293 Avrupa Şampiyonası (10-20 
Nisan, Fransa), Sof Hyers Regatta 
(18-30 Nisan, Fransa)

Yüzme: Multination Gençler 
Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, 
Yunanistan), Multination Yıldızlar 
Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, 
Ukrayna) n AA

Bütün dünyayı tedirgin eden ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs sporu da vurdu. Pek çok organizasyon ve maç ertelenirken, 
Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları tehdit altında. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada 82 spor 

organizasyonunu virüs nedeniyle ertelediklerini söylerken, liglerin ertelenmesi veya seyircisiz oynanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi
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2. Amatör Küme’de heyecan başladı
Konya 2. Amatör Küme’de he-

yecan başladı. A, B ve C grubunda 
hafta sonu ilk hafta mücadeleleri 
oynandı. Konya Amatör 1. Küme’ye 
yükselmek için yarışan ekipler, bü-
yük mücadele verdi. 

Konya 1. Amatör Küme’ de A 
ve B grubunda şampiyonlar ve dü-
şenler belli olduktan sonra gözler 2. 
Amatör Küme’de oynanacak karşı-
laşmalara çevrildi. Konya 1. Ama-
tör Küme’nin A Grubu’nda Selçuk 
Üniversitespor şampiyon olurken, 
Ömerhanlıspor ve Ereğli Anado-
luspor ise Play-Off oynamaya hak 
kazanmıştı. B Grubu’nda ise Ana-
dolu Kartalspor şampiyon olmuş, 
Bozkır Gençlerbirliği ve Huğluspor 
ise Play-Off’a adını yazdırmıştı. 

Konya 2. Amatör Küme’de grupları-
nı ilk iki sırada bitiren ekipler bir üst 
turda birbirleriyle karşılaşacakken 
hafta sonunda oynanan ilk karşılaş-
malar büyük heyecana sahne oldu.

A GRUBU
Konya 2. Amatör Küme’nin 

A Grubu’nda hafta sonu oynanan 
karşılaşmalar nefes kesti. Haftanın 
flaş sonucuna imza atan Akşehir 
Gençlikspor, deplasmanda kar-
şılaştığı Akşehir Birlikspor’u 5-1 
mağlup ederken, Hüyük Belediye 
Gençlikspor ise konuk ettiği Bey-
şehir Üzümlüspor’u 3-0 mağlup 
etti. A grubunun oynanan diğer 
karşılaşmalarında ise takımlar ye-
nişemedi. Altuntaşspor, Ortaköy 
Belediyespor’la 1-1 berabere kalır-

ken, Beyşehir Gölspor da Tuzlukçu 
Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı.

B GRUBU
Konya 2. Amatör Küme B Gru-

bu’nda mücadele eden takımlardan 
Yıldırımspor ve Gerezspor ligin ilk 
haftasına galibiyetle başladı. B 
grubunda Yıldırımspor ağırladığı 
Çumra Güneşspor’u 3-1 mağlup 
ederken, Gerezspor ise sahasında 
Hadimspor’u 2-0 yendi. Oynanan 
diğer karşılaşmalarda ise Ali-
beyhüğüspor, Maliyespor ile 1-1 
berabere kalırken, aynı şekilde 
Meram Derespor da deplasmanda 
karşılaştığı Konya Dirilişspor’la 2-2 
berabere kaldı.

C GRUBU 
Konya 2. Amatör Küme’den bir 

üst tura yükselmek isteyen diğer 
ekipler ise C grubunda mücadelele-
rine devam ediyor. 

A ve B grubunda 8 takım mü-
cadele ettiği için haftayı bay geçen 
ekip olmazken, C grubunda 7 takım 
mücadele ettiği için fikstür gereği 
bu hafta İhsaniye Gençlerbirliğispor 
haftayı bay geçirdi. C grubunda 
deplasman ekipleri güldü. İlk kar-
şılaşmada Karabağ Gençlikspor ko-
nuk olduğu 1912 Konya Barospor’u 
2-0 yenerken, Cihanbeyli Sağlıks-
por ise deplasmanda Kırkışla Ba-
rışspor’u 1-0’lık sonuçla devirdi. 
Bir diğer deplasman ekibi Yeni Me-
ramspor ise Yeniceoba Gençlerbir-
liği ile golsüz berabere kaldı.
n İLHAN ATLI

Spor Toto Gelişim Ligleri’nde müca-
dele eden Konyaspor Akademi Takımları 
gruplarını ilk iki sırada bitirdiği taktirde 
Nisan ayında Antalya’da gerçekleştirile-
cek olan Türkiye Şampiyonası’nda Kon-
ya’yı temsil edecekler. U14, U15 ve U16 
kategorilerinde bölgesel olarak 4 grup 
bulunuyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 
takımlar Türkiye Şampiyonası’na katıl-
maya hak kazanıyor. Konyaspor’un alt 
yaş takımları da daha kesinleşmemesine 
rağmen Nisan ayında Antalya’da düzenle-
necek Türkiye Şampiyonası’na büyük bir 
sürpriz olmadığı taktirde 14,15 ve 16 yaş 
kategorisinde Konya’yı temsil edecek. 

Temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, ligdeki kötü gidişatına bir türlü 
son veremese de alt yaş kategorilerine 
son 4 yılda yaptığı yatırımlarla ilerleyen 
senelerde adından çokça bahsedecek 
gibi görünüyor. Konyaspor U14, U15 ve 
U16 takımlarının gruplarında fırtına gibi 

esmesi Konyaspor yönetiminin ve teknik 
heyetin yüzünü güldürüyor. U14 Ligi’nde 
temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor en 
yakın rakibinin 17 puan önünde şampi-
yonluğa koşarken, U15 Ligi’nde ise Yavru 
Kartallar, Gençlerbirliği U15 takımının 8 
puan önünde liderliğini sürdürüyor. U16 
Ligi’nde ise MKE Ankaragücü U15’in 7 
puan önünde bulunan ekibimiz şampiyon-
luğun en güçlü adayı konumunda yarışına 
devam ediyor. 

ÇOK YAKINIZ
Alt yaş kategorileriyle ilgili konuşan 

Konyaspor Futbol gelişim Genel Koordi-
natörü Taner ay, “Bizim burada 4. Yılı-
mız. Konyaspor’un alt yaş kategorisinde 
bir ilke imza atmaya çok yakınız. U14, 
U15 ve U16’da 3 takımımızla Türkiye 
Şampiyonası’na gitmeye çok yakınız. Bir 
aksilik çıkmadığı takdirde Konyaspor’u-
muzu en iyi şekilde Antalya’da temsil 
edeceğiz” dedi.

HEDEF KONYA’YI 
EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

Konyaspor Futbol Gelişim Genel Ko-
ordinatörü Taner Ay, “Bizim yapılanma-
mız 14, 15, ve 16 yaş grupları ile başladı. 
Biz buraya geldiğimizde 2000 ve 2001 yaş 
kategorisi bizdeydi ancak biz o dönem ge-
rek mali şartlardan olsun gerekse de baş-
ka nedenlerden olsun o yaş grubuna çok 
yatırım yapamadık. Bizim hedefimiz tüm 
yaş kategorilerinde bizimle çalışan oyun-
cularımıza güzel ahlaklı sporu öğretmek 
ve ardından dışarıda Konya’yı en iyi şekil-
de temsil etmek” ifadelerini kullandı.

U17 VE U19 4. SIRADA
İttifak Holding Konyaspor, U17 ve U19 

hafta sonu rakipleriyle kozlarını paylaştı. 
U17 Ligi’nde Konyaspor U17 Takımı, Ri-
zespor karşısında 3-0 geriye düşmesine 
rağmen ikinci yarıdaki müthiş oyunu ve 
geri dönüşüyle karşılaşmayı 3-3 bera-
bere tamamladı. Konyaspor U19 Takımı 

ise deplasmanda karşılaştığı Yeni Malat-
yaspor’a 2-1 mağlup oldu. İki kategoride 
de yarışan temsilcilerimiz dördüncü sıra-
da bulunuyor. Ligi ilk 3’te bitirenin büyük 
kazanç sağladığı alt yaş kategorilerinde 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
takımlara maddi destek sağlanıyor.

HEDEF 1922’YE OYUNCU TAŞIMAK
U19 Milli Takım aday kadrosunu 

açıklanmasının ardından Konyaspor’dan 
hiçbir oyuncunun aday kadroya çağrılma-
masını değerlendiren Taner Ay, “U19’da 
Konyaspor’umuzdan hiçbir oyuncu davet 
edilmedi. Şaşırtıcı bir durum ama olsun. 
Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya 
çalışıyorlar. Gerek U17, gerekse de U19 
takımlarımızda kaliteli oyuncular var. 

U19 kategorisinde oynayan oyuncula-
rımızdan beklentimiz, 1922 Konyaspor’a 
devre arasında verdiğimiz gibi başarılı 
olmaları. Onun için çalışıyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Ay: ‘En iyi şekilde
temsil edeceğiz’

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden temsilimiz İttifak Holding Konyaspor’un alt yaş kategorisindeki futbolcuları fırtına 
gibi esiyor. Konu ile ilgili değerlendirme de bulunan Konyaspor Futbol Gelişim Koordinatörü Taner Ay, “Konyaspor’u en iyi 

şekilde temsil etmek için buradayız. İlerleyen yıllarda yıldız adayları Konya’dan çıkacak. Buna inanıyoruz” dedi Konya Tekvando 
Takımı finallerde

Konya Judo Takımı 
adını finale yazdırdı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Taekwon-
do Gençler Türkiye Grup Müsabakaları 06-08 Mart 2020 
tarihleri arasından Niğde’de düzenlendi. Niğde 5 Şubat ka-
palı spor salonunda gerçekleşen ve birbirinden güzel seyir 
zevkinin olduğu müsabakalara 18 ilden 450 genç sporcu 
katıldı. Müsabakalar sonucunda, Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Antrenörleri Hüseyin Toprak ve Mehmet Gök-
han Ergün’ün gayretli çalışmaları ile Konya takımım Bayan-
larda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 1’inci 
oldu. Erkeklerde ise 1 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya 
ile 3’üncü olurken elde edilen bu dereceler ile Taekwondo 
takımlarımız Yozgat ilinde yapılacak olan Okullar Türkiye 
Taekwondo Finallerine direk katılmaya hak kazandılar.
 n SPOR SERVİSİ

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dai-
resi Başkanlığının 2019 - 2020 sezonu faaliyet programında 
yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları 
07-08 Mart 2020 tarihlerinde Burdur’da düzenlendi.

Burdur Hüsnü Bayer Spor Salonunda yapılan 14 ilden, 
158 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar 
Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında Konya Takımı 7 altın, 
2 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyon olarak Kızlarda ve 
Erkeklerde adını finale yazdırdı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y.SAMSUNSPOR 27 22 4 1 62 10 52 70
2.MANİSA FK 27 18 6 3 77 30 47 60
3.SANCAKTEPE FK 27 16 4 7 50 21 29 52
4.H. TRABZON 26 15 4 7 42 32 10 49
5.İNEGÖLSPOR 27 13 5 9 41 30 11 44
6.TARSUS İY 27 14 1 12 44 37 7 43
7.A. AFYONSPOR 27 12 4 11 44 30 14 40
8.PENDİKSPOR 27 11 6 10 39 38 1 39
9.SARIYER 27 10 7 10 33 33 0 37
10.Z. KÖMÜRSPOR 27 9 9 9 34 35 -1 36
11.ÇORUM FK 27 11 3 13 36 39 -3 36
12.HACETTEPESPOR 27 11 2 14 37 47 -10 35
13.KIRKLARELİSPOR 26 8 8 10 24 38 -14 32
14.1922 KONYASPOR 27 8 6 13 36 44 -8 30
15.AMEDSPOR 27 7 7 13 28 44 -16 28
16.B. AKADEMİ FK 26 7 4 15 32 41 -9 25
17.GÜMÜŞHANESPOR 26 7 3 16 31 54 -23 24
18.ŞANLIURFASPOR 27 0 1 26 8 95 -87 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Konya SMMMO Futbol Turnuvası’nda şehitlerimiz unutulmadı

Konya SMMM Odası tarafından dü-
zenlenen ve meslek mensuplarının katıl-
dığı halı saha futbol turnuvası sona erdi. 
11 takımın katıldığı ve 2 grup halinde 
oynanan turnuva final ve üçüncülük dör-
düncülük maçlarıyla sona erdi. Turnuvayı 
düzenleme amaçlarının Oda üyelerini 
ve stajyerlerini bir araya getirerek hem 
meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamayı 
hem de meslektaşların iş stresinden uzak 
kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını 
belirten Başkan Abdil Erdal;” Konya Mali 
Müşavirler Odası olarak düzenlemiş ol-
duğumuz halı saha futbol turnuvamıza 

toplamda 11 takım katıldı. 2 grup halinde 
oynanan maçlarla birlikte gruptan çıkan 
takımlarımız bugün final ve üçüncülük 
dördüncülük maçı oynadılar. Konya Mali 
Müşavirler Odası olarak ilk defa puanlı 
lig usulü halı saha turnuvası düzenledik. 
Meslektaşlarımızın da bu turnuvaya ilgisi 
oldukça bizleri memnun etti. Mali Müşa-
virler Odası olarak bir amacımız da sosyal 
etkinliklerle meslektaşlarımızı bir araya 
getirmek. Halı saha turnuvamızda sosyal 
etkinliklerimiz kapsamında düzenlendi. 
Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımıza 
teşekkür ediyor, gruplarından çıkarak yarı 

final ve final oynayan takımlarımızı da teb-
rik ediyorum” şeklinde belirtti.

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI
Turnuva finaline katılan takımlar “Şe-

hitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Şehit-
lerimizi Rahmetle Anıyoruz” pankartlarıy-
la sahaya çıktılar. Turnuva fikstürüne göre 
final müsabakalarının geçtiğimiz hafta 
oynanması belirlenmişken, İdlib’de ya-
şanan hain saldırı sebebiyle ertelendiğini 
belirten Başkan Abdil Erdal;”İdlib’de yaşa-
nan hain saldırı bizleri derinden üzmüştür. 
Konya Mali Müşavirler Odası olarak 1-7 
Mart muhasebe haftası nedeniyle düzen-

lediğimiz birçok organizasyonu hain saldı-
rı nedeniyle iptal ettik. Turnuva finalimizi 
de muhasebe haftamızda tamamlamayı 
ve kazanan takımlara hediyelerini takdim 
etmeyi hedefliyorduk fakat hain saldırı se-
bebiyle finali de bugüne erteledik. Bu doğ-
rultuda şehitlerimize bir kez daha Allahtan 
rahmet, yakınlarına ve acılı ailelerine sa-
bırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun” 
dedi. Turnuvanın final gününde ilk dört 
takıma ve turnuvanın gol kralına oynanan 
maçlar sonunda kupa ve madalyaları Oda 
yönetimi tarafından takdim edildi. 
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 15 7 3 49 24 25 52
2.TRABZONSPOR 24 14 7 3 55 26 29 49
3.GALATASARAY 25 14 7 4 44 20 24 49
4.DG SİVASSPOR 25 14 7 4 47 28 19 49
5.BEŞİKTAŞ 25 13 4 8 40 32 8 43
6.A. ALANYASPOR 25 11 7 7 43 25 18 40
7.FENERBAHÇE 25 11 7 7 46 33 13 40
8.GÖZTEPE 24 9 7 8 29 28 1 34
9.GAZİANTEP FK 25 8 8 9 36 40 -4 32
10.Y. DENİZLİSPOR 25 7 7 11 25 34 -9 28
11.GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 6 11 32 42 -10 27
12.ANTALYASPOR 24 6 8 10 27 42 -15 26
13.Y. MALATYASPOR 24 6 7 11 36 35 1 25
14.Ç. RİZESPOR 24 7 4 13 25 40 -15 25
15.İH KONYASPOR 25 4 11 10 20 33 -13 23
16.KASIMPAŞA 25 6 5 14 36 50 -14 23
17.ANKARAGÜCÜ 25 4 8 13 21 44 -23 20
18.HK KAYSERİSPOR 25 4 7 14 26 61 -35 19

SÜPER LİG 
2019-2020

PUAN DURUMU

Gözler Fenerbahçe maçında!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Galibiyetten başka şansı olmayan 

Anadolu Kartalı, sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe’yi yenmek istiyor. Olası bir Fenerbahçe galibiyeti camiayı yeniden kenetleyecek
TFF Süper Lig’de 26. Hafta heyecanı yarın başla-

yacak. Temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor, Cumar-
tesi günü evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Aldığı 
başarısız sonuçlarla düşme hattının hemen üzerinde 
bulunan Konyaspor, Fenerbahçe’yi mağlup ederek 
kendine gelmek istiyor. Yeşil Beyazlılar’ın en büyük 
avantajı ise rakibinin içinde bulunduğu sıkıntılı durum

KONYASPOR MİYA VE ANİCİC’SİZ ÇALIŞTI
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 26. hafta-

sında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe 
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün in-
ternet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Te-
sisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketle-
riyle başladı. Taktik çalışması ve 5’e 2 top kapma oyu-
nuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. 
Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan 
ayrı çalışan Faruk Miya ile Marin Anicic katılmadı.

HÜSEYİN GÖÇEK YÖNETECEK
İttifak Holding Konyaspor’un Cumartesi günü evin-

de ağırlayacağı Fenerbahçe maçını hakem Hüseyin 
Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılığını Serkan Ok 
ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü 
hakemi ise Mert Güzenge. VAR odasında ise Koray 
Gencerler, İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. 

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan karşı-
laşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü 
oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Ab-
dulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trab-
zonspor - Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus 
yönetecek.

Süper Lig’in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart 
tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak 
hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren kar-
şılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat 
Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulka-

dir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet 

sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçla-
rında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın: 20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil 
Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi: 14.00 Denizlispor - Gençler-

birliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla 

Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar: 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni 

Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi: 20.00 Antalyaspor - Sivasspor: 

Özgür Yankaya n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe maçı 
biletleri satışta

Rakip Fenerbahçe 
hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor’un, Süper Lig 
2019-2020 Sezonu 26. haftasında Fenerbahçe 
ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa 
çıktı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’n-
da 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 20.00’da 
başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 
dün saat 11.00’da satışa sunuldu.

Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Taraf-
tarlarımız PassoLig kartları yanlarında olmadan 
cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını 
kullanarak QR kodunu stadyum turnikelerine 
okutarak müsabakaya giriş yapabileceklerdir” 
denildi. 

Bilet fiyatları 30 lira ile 80 lira arasında de-
ğişiyor. Fenerbahçe taraftarının giriş yapacağı 
misafir tribünü ise 39 lira.  n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında 14 
Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Hol-
ding Konyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü. Antrenör Zeki Murat Göle yönetimin-
de Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki ant-
renmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba 
ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı 
belirtildi. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen 
çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Sa-
rı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı-
nın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla 
devam edecek. n SPOR SERVİSİ
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