
Kayıt dışılık artabilir! 

Konya kültürde merkez

Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili tasarı TBMM’ye sunuldu. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, 
yeni vergileri de öngören değişikliğin, kayıt dışılığı artırabileceğinden endişe ettiklerini söyledi

MÜZAKERE EDİLECEK
AK Parti, Dijital Hizmet Vergisi Kanu-
nu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. 
Teklik, Plan Bütçe Komisyonu’nda 
görüşülerek müzakere edilecek. 
Yapılması planlanan yeni vergi 
düzenlemesinde bazı yeni vergiler 
geliyor. 

BAZI ENDİŞELER VAR
Konuyu değerlendiren Konya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdil Erdal, düzenlemenin komisyonda 
bazı değişikliklere uğrayabileceğine 
dikkat çekti.   Vergilerin artırılmasının 
bazı sorunları da beraberinde getirebi-
leceğini dile getiren Erdal, kayıt dışılığın 
artabileceğinden endişe ettiklerini söyle-
di. n HABERİ SAYFA 3’TE

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

Mehmetçik için dua edildiSÜ yerini korudu NEÜ geriledi
Geçtiğimiz haftalarda Barış Pınarı 
Harekatı askerleri için Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından hutbe 
yayınlanmıştı. Bu hafta ise Cuma 
hutbesi ardından din görevlileri ve 
cemaat, görevi başında olan tüm 
Mehmetçikler için dua ederek as-
kerimizin ve ordumuzun destekçisi 
oldu. Eski Kunduracılar’da bulunan 
Kunduracılar Camii’nde hutbeden 
önce de yaşanan kuraklığa dikkat 
çekilerek yağmur duası yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi tara-
fından yıllık düzenli 
olarak yayınlanan 
üniversitelerin 
genel sıralamaları 
belli oldu. 
Selçuk Üniversitesi 
yerini korurken 
Necmettin Erba-
kan Üniversitesi 
geriledi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Tartışmalı afişin
tarafı değiliz

Geçtiğimiz günlerde MGV ta-
rafından şehirdeki billboardlara 
asılan ve gelen tepki üzerine 
kaldırıldığı belirtilen afişlerle il-
gili Büyükşehir Belediyesi açık-
lama yaptı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Başarılı müdüre 
üst düzey görev

‘Tutuştu’ diyerek 
gözyaşı döktü

Açık havada
modernizasyon

Türkmenler 
asimile ediliyor

FETÖ kumpasının ardından 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
KOM Şube Müdürlüğü görevi-
ne getirilen ve örgütün çözül-
mesinde önemli rol üstlenen 
Polis Müdürü Ali Loğoğlu, İçiş-
leri Bakanlığı İstihbarat Koordi-
nasyon Merkezi Başkanlığına 
atandı. n HABERİ SAYFA 7’DE

TIR’ının kabininde ufak çapta 
başlayan ve bir anda büyüyen 
yangını söndürmek için uzun 
süre uğraşan şoför Nazmi 
Kurt’un, alevlere engel olama-
yınca ‘tutuştu tutuştu’ diyerek 
gözyaşı dökmesi yürek burktu.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya merkezinde 100 adet 
yeni nesil billboard yerleştiril-
mesine ve reklamcılıkta yeni-
leşmeye gidilmesine yönelik 
harekete geçildi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
Bölge Bakanı Aydın Maruf, 
kraliyet döneminden cumhu-
riyet dönemine kadar Irak’a 
gelen iktidarların Türkmenler 
için acı ve karanlık bir dönem 
oluşturduğunu, amaçlarının 
Türkmenleri asimile etmek 
olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ve Türk 
Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Uluslararası Selçuklu 
Tarihi Coğrafyası; Suriye, Irak Filistin Sempozyumu” başladı. 
Sempozyumda Selçuklu medeniyetinin önemine vurgu yapıldı. 
Bu medeniyete başşehirlik yapan Konya’nın, bugün önemli bir 
kültür merkezi olduğu kaydedildi. Sempozyum açılışının ardın-

dan Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. Dr. Cengiz Tomar, Prof. Dr. 
Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın katılımlarıyla oturum başkanlığını 
Prof. Dr. Murat Çemrek’in yaptığı ‘Günümüzde Ortadoğu Me-
selesi’ isimli Panel ile devam edildi. Yapılan panelde günümüz 
şartlarında Orta Doğu’da meydana gelen problemler konu alın-
dı. n HABERİ SAYFA 10’DA

Bu yıl Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen 
Konya Âşıklar Bayramı başladı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Konya Âşıklar Bayramı’nın, 
Âşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşakla-
ra aktarılması adına önemli bir organizasyon oldu-
ğunu söyledi. 

AŞIKLIK GELENEĞİ 
GELECEĞE AKTARILIYOR

Aşıklar Bayramı’nın misyonu var

n HABERİ SAYFA 5’TE

8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı. 
Sempozyumda konuşan İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Süleyman Kamil Akın, “Toplumların varlık-
larını sürdürebilmesi, ancak bilim ve teknoloji açı-
sından yaşanan gelişmelerin takip edilmesi, günlük 
hayatta uygulanması ile mümkündür” dedi.

Konya’da görünümü nazar boncuğuna benzediği 
için “dünyanın nazar boncuğu” diye de tanınan, 
yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama 
sonucu meydana gelen Meke Gölü kurumasına 
rağmen hala ziyaretçi çekiyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE
KAYITSIZ KALINAMAZ

KURUMASINA RAĞMEN
ZİYARETÇİ EKSİLMİYOR

Çelik Yapılar Sempozyumu başladı

Meke Gölü hala gözde 

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA 13’TE

VIYADÜK YÜKSELIYOR

Türkiye’nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste 
Viyadüğü’nde çalışmalar devam ediyor. Hadim Be-
lediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklama-
da viyadüğün İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacağını 
söyledi.  Projenin tamamlanmasıyla Konya-Alanya 
arasının iki saatlik mesafeye düşeceğini ifade eden 
Hadimioğlu, “Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta 

ayak üzerinde yükseliyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

04 Birliktelik güçlenecek,
sorunlar çözülecek! 06 Otomobil TIR’a 

çarptı, 1 kişi yaralandı 12 Beyşehir’de mahallelere 
kül kovası dağıtılıyor
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Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili tasarı TBMM’ye sunuldu. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, yeni 
vergileri de öngören değişikliğin, kayıt dışılığı artırabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi

Yeni vergiler kayıt
dışılığı artırabilir!’ 

AK Parti, Dijital Hizmet Ver-
gisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifini, TBMM 
Başkanlığına sundu. Teklik, Plan 
Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek 
müzakere edilecek. Yapılması plan-
lanan yeni vergi düzenlemesinde 
bazı yeni vergiler geliyor. 

Bunun yanında, gelir vergisi 
tarifesine yeni dilim eklenerek üst 
dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıka-
rılacak. Böylece 500 bin lira ve üze-
rinde kazanç elde edenler yüzde 40 
oranında gelir vergisi verecek. 

GELİR VERGİSİ TARİFESİNE 
YENİ DİLİM

Teklifle, gelir vergisi tarifesine 
yeni dilim eklenerek üst dilim yüz-
de 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. 
Böylece 500 bin lira ve üzerinde 
kazanç elde edenler yüzde 40 ora-
nında gelir vergisi verecek. 

Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi ko-
runmak suretiyle 500 bin liraya ka-
dar gelir elde eden grupların vergi 
yüklerinde herhangi bir değişiklik 
yapılmayacak. Yabancı para cin-
sinde ihraç edilen menkul kıymet-
lerden sağlanan getiriler ile döviz 
cinsinden açılmış hesaplardan elde 
edilen gelirler üzerinden yapılacak 
vergi kesintisi nispetlerini ayrı ayrı 
veya birlikte bir katına kadar artır-
ma veya kanuni oranına kadar in-
dirme konusunda Cumhurbaşkanı-
na yetki verilecek. 

Teklifle, 2019 yılı ücret gelirleri-
ne, bu yıla ilişkin 2020’de verilecek 
gelir vergisi beyannameleri dahil, 
yapılan değişiklik öncesi mevcut ta-
rife uygulanacak. 1 Ocak 2020’den 
itibaren elde edilen ücret gelirleri 
ise yeni tarifenin Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine göre 2019 yılı 
için belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılmış haliyle uygula-
nacak.

KONAKLAMA VERGİSİ GELİYOR
Düzenlemenin içerisinde ayrıca 

konaklama vergisi de öngörülüyor. 
Daha çok turizm sektörünü ilgilen-
diren bu vergiyle, otel, tatil köyü, 
pansiyon gibi konaklama hizmeti 
veren işletmelere hizmeti alan va-
tandaşlardan vergi alınması öngö-
rülüyor. 

DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYABİLİR 
Konuyla ilgili değerlendirme-

lerde bulunan Konya Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) Yönetim Kurulu Başka-
nı Abdil Erdal, düzenlemenin Plan 
Bütçe Komisyonu’na gönderildiğini 
hatırlattı. Düzenlemenin komis-

yonda bazı değişikliklere uğrayabi-
leceğine dikkat çeken Erdal,  “Plan 
Bütçe Komisyonu’na gelen yeni 

vergi paketinde değeri 5 milyon 
TL’yi aşan konutlarda yüzde 1 ver-
gi uygulanacak. 15 gün içinde itiraz 
edilmezse kesinleşecek. Ortak mül-
kiyet taşınmaz değeri esas alınacak. 
5 milyona yüzde 1 oranında vergi 
uygulanacak. Tapu harcı gerçek 
değer üzerinden alınacak. Döviz 
alım satımında binde 2 vergi yetkisi 
geliyor, Gider Vergisi Kanunu’nda 
değişiklik yapılıyor. Gelir vergisi uy-
gulaması önceden 5 dilimdi, Şimdi 
7 dilim 15,25,35’e kadar gidiyordu. 
Şimdi 45’e kadar gidiyor. Tek işve-
renden elde edilen kazançlar ön-
ceden vergilendirilmiyordu. Şimdi 
500 bin TL’yi geçen kazançlar tek 

işveren de olsa beyanname verip 
vergilendirilecek. 500 bin TL’yi ge-
çen telif hakları aynı şekilde vergi-
lendirilecek. Sporculara ve hakem-
lere de vergi geliyor.  500 bin TL’yi 
geçen kazanç üzerinden vergilen-
dirilecekler. Şirket üzerinden araç 
alım ve kiralamaya da kısıtlama ge-
liyor. Giderlerinin yüzde 70’i kabul 
edilecek. Halka açılan şirketler ilk 5 
yıl düşük vergi ödeyecek. Konakla-
ma vergisinin gelmesi öngörülüyor. 
Otel, tatil köyü, apart gibi hizmet-
lerde konaklama vergisi alınması 
öngörülüyor. Vergi toplam bedel 
üzerinden alınacak ve aylık ödene-
cek tesisler tarafından. Dijital hiz-
met vergisi geliyor. Genel hatlarıyla 
yeni vergi paketinde bunlar var. Bu 
daha tasarı. Plan Bütçe Komisyo-
nu’nda değişikliğe uğrayabilir.”

BAZI ENDİŞELER VAR
Vergilerin artırılmasının bazı 

sorunları da beraberinde getire-
bileceğini dile getiren Erdal, bu 
konudaki kaygılarını paylaştı. Ka-
yıt dışılığa dikkat çeken Erdal, “Bu 
tür vergilerin dünyada örneği olan 
ülkeler var. Ama konaklama ver-
gisinin iç turizme etkisi ne olacak 
düşünmek lazım. 

Olumsuz etkileyeceği düşün-
cesindeyim. Vergilerin yükselmesi 
kayıt dışılığı artırabilir bu konuda 
endişelerimiz var. Komisyon gö-
rüşmeleri sürecinde TÜRMOB’un 
görüşünün de alınacağı kanaatin-
deyim. Yapılacak istişarelerde Plan 
Bütçe Komisyonu’nda değişiklikler 
yapılıp son halini alacaktır” ifadele-
rini kullandı. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Vahdettin, hayatı 
birbiri ardına acılarla 
örülmüş bir insan ve 
Osmanlı Devletinin 
son padişahıdır. VI. 
Mehmed Vahdeddin, 
sultan Abdülmecid’in 
8. oğludur. Çok küçük 
yaşta anne ve babasını 
kaybetmiştir. Kendi-
sinden önce birçok 
ağabeyi olduğu için, 
tahta geçebilmesi pek ön görülme-
miştir ve bu yüzden gözlerden uzak-
ta bir hayat yaşamıştır.

Sultan Mehmed Vahdeddin otuz 
altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. 
Babası Sultan Abdülmecid, annesi 
Gülistu Kadın Efendi’dir. 2 Şubat 
1861 tarihinde İstanbul’da doğdu. 
Babası Sultan Abdülmecid, Sultan 
Mehmed Vahdeddin doğduğu yıl, 
annesi Gülistu Kadın Efendi de, o he-
nüz çok küçükken vefat etmişlerdi. 
Çocuk denecek yaşlarda hem öksüz 
hem yetim kalan Sultan Mehmed 
Vahdeddin, babası Sultan Abdülme-
cid’in kadınlarından Şayeste Kadın 
tarafından büyütüldü.

Sultan Abdülaziz’in saltanatı sı-
rasında henüz bir çocuk olduğu için 
serbest yetişti. Eğitim ve öğrenimi 
ile ağabeyi Sultan İkinci Abdülha-
mid henüz padişah değilken bile 
yakından ilgilendi. Sultan İkinci Ab-
dülhamid, saltanat yıllarında da bu 
tutumunu değiştirmedi, ona hep de-
ğer verdi ve onu korudu. Bu yüzden 
ağabeyinin saltanat yıllarında rahat 
bir hayat yaşadı.

Sultan Mehmed Vahdeddin, çok 
okurdu, okuduğunu iyi anlardı. Özel-
likle fıkha ait eserler ilgisini çekmişti. 
Kitabeti ve imlâsı düzgündü. Zeki bir 
insandı, fikirlerini kâğıt üstüne aktar-
makta zorluk çekmezdi. Çok nazik 
bir insan olan Sultan Mehmed Vah-
deddin, Viyana seyahati sırasında 
hem yanındakileri hem de yabancı-
ları nezaketine hayran bırakmıştı. Az 
konuşur, daha çok dinlemeyi sever 
ve birisini dinlerken pür dikkat kesi-
lirdi.

Ağabeyi II. Abdülhamid’in hima-
yesinde Şayeste Hanım tarafından 
büyütüldü. Gençlik yıllarında gizlice 
medrese derslerini takip etmişti bu 
sebeple padişahlığı sırasında kendi-
sine arz edilen şer’i konulara müda-
hale edebilmiştir. İlk evliliğini Emine 
Nazikeda Hanım ile yapmıştır. 

Ablasının çok sevdiği bir hanım 
olduğu için ablası, Emine Hanımdan 
başka eş almaması kaydı ile onları 
evlendirmiştir. 

Ancak Bu evlilikten Sabiha Sul-
tan ve Fatma Ulviye Sultan geldikten 
sonra, doktorların Emine Hanımın 
başka çocuk doğuramayacağını 
söylemesi üzerine, Emine Hanımın 
da rızası ile başka evlilikler de yap-
mıştır. Bu evlilikten de oğlu Mehmed 
Ertuğrul doğmuştur.

V. Mehmed Reşad’ın vefatı ile 
birlikte, 4 Temmuz 1918 yılında hem 
padişah hem de halife oldu. Padişah 

olduğu sırada ülke, 1. 
Dünya savaşının kor-
kunç tablosu ile karşı 
karşıyaydı. Ve sonuçta 
savaş yenilgimizle bit-
ti. Artık Vahdeddin’in 
elinde parça parça bir 
halde, işgallerle dolu bir 
ülke vardı. Vahdeddin 
Dünya savaşı sonunda 
imzalanan Mondros 
Mütarekesinde imzaları 

bulunan delegeleri kabul etmedi. Ül-
kedeki 2. sorun ise ittihat ve terakki 
partisinin imparatorluğun başına 
geçmek için yaptıkları idi. Anadolu 
işgal altındaydı ve İtilaf devletlerinin 
de büyük baskıları yüzünden, milleti 
ayağa kaldırmak artık, İstanbul’dan 
mümkün olamayacaktı. Bunu çok iyi 
bilen Vahdeddin, Anadolu ya milleti 
şaha kaldıracak ve ülkeyi yeniden di-
rilteceğine inandığı bir heyeti büyük 
yetkilerle donatarak ve yeterli kadar 
mühimmat ve para ile gönderdi.

Anadolu’ya gönderilen heyet 
tıpkı Vahdeddin’in düşündüğü gibi 
vatanı kurtardı. Artık her şey yavaş 
yavaş düzeliyor vatan salahiyete 
kavuşuyordu. Fakat gün, 1 Kasım 
1922 olmuştu. 

Hilafet ile saltanatın ayrıldığı ve 
artık saltanatın kaldırıldığı ilan edil-
mişti. Ardından çıkarılan iftira ve 
yalan haberler ile aleyhinde yazılan 
yazıların ardı arkası kesilmeyince, 
onlara karşı muhalefet etmeyi kendi 
evlatlarına karşı muhalefet etmek sa-
yarak, başka bir ülkeye hicret etmeyi 
uygun gördü. 17 Kasım sabahı, oğlu 
ve haremi ile beraber, yanına devlet 
hazinesinden bir kuruş dahi almaya-
rak, Malta’ya, bilinmezliklere doğru 
yola çıktılar. Hatta son okuduğu ki-
tabı dahi, üzerinde mücevherler bu-
lunduğu için devlet hazinesine geri 
bırakmıştır. O, sarayda bulunan her 
şeyin milletin malı ve milletin hakkı 
olduğu düşüncesindeydi, bu yüzden 
yanına hiç bir kıymetli eşya almadan 
hicret yolunu tutmuştur.

VI. Mehmed Vahdeddin Mal-
ta’dan sonra Melik Hüseyin’in daveti 
ile hacca gitti. Daha sonra İtalya’nın 
San Remo kentinde bir süre yaşa-
dı. Ülkesinden ayrılışından sonra 
4 yıl bile geçmemişken 16 Mayıs 
1926’da vefat etmiştir. Acılar içinde 
geçen hayatını İtalya’da noktalamış, 
cenazesi, bakkala, manava olan 
borçlarından dolayı haczedilince 15 
gün kaldırılamamıştır. 

Haczi, Fransa’daki kızı Sabiha 
Sultan bir kaç parça mücevherini 
satarak kaldırmıştır. Fakat nereye 
defnedileceği tartışma konusu ol-
muştur. Türkiye’ye getirilmesi ke-
sinlikle yasak olan cenazenin defni, 
gerekil izinler alınarak Şam’da Yavuz 
Selimin yaptırdığı camide yapılır.

SULTAN MEHMET VAHDETTİN 
DÖNEMİ VAK’ALARI

Türkiye Büyük Millet Meclis’i, 1 
Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.

Kurtuluş Savaşı

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 70
SULTAN 6. MEHMET VAHDETTİN

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Önce yağmur, sonra Mehmetçik duası
Geçtiğimiz haftalarda Barış 

Pınarı Harekatı askerleri için Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından 
hutbe yayınlanmıştı. Bu hafta ise 
Cuma hutbesi ardından din gö-
revlileri ve cemaat, görevi başında 
olan tüm Mehmetçikler için dua 
ederek askerimizin ve ordumu-
zun destekçisi oldu. Eski Kundu-
racılar’da bulunan Kunduracılar 
Camii’nde hutbeden önce de ya-
şanan kuraklığa dikkat çekilerek 
yağmur duası yapıldı. Cuma hut-
besinde tüm Türkiye’de yaklaşık 
90 bin camide hutbenin konusu 
Mehmetçik oldu. Vatanın birliği, 
milletin bütünlüğü, ezanların din-
memesi ve bayrakların inmemesi 
için yapılan duada, “Peygambe-
rimiz buyuruyor ki, “Allah, sade-
ce kendi yolunda cihad etmek ve 
kelime-i tevhidi doğrulamak üze-
re sefere çıkan kimseyi cennete 
sokmaya veya çıktığı evine sevap 
ve ganimet ile döndürmeye kefil 
olmuştur. 1 Mehmetçiğimiz bu 
muştuyla yine yürüdü. Mevsim-
lerden en çok baharı, aylardan en 

ziyade Ağustos’u severdi ama şu 
Ekim günlerinde de yürüdü. Te-
rörden bunalanlara barış, huzuru 
kaçırılanlara huzur, yüreği tutu-
şanlara serinlik dağıtmak üzere…  
Barış Pınarı dedi yürüyüşünün 
adına. Yanında da arkadaşları, 
eşten dosttan tanışları, kardeşle-
ri… Kimimizin evladı, kimimizin 
kardeşi… Bizim çocuklarımız, he-
pimizin ciğerpareleri… Mehmet-
çik, geceleri gündüze, gündüzleri 

geceye sığdırmak için zamanı ve 
mekânı unutmuş koşuyor… Meh-
metçik, teriyle ve kanıyla dünya 
tarihini yeniden yazıyor. Onun 
koruduğu sınırlarımızda, yalnızca 
ülkemizin değil, bütün insanlığın 
kaderi hercü mercden kurtuluyor. 
Bu öyle bir insanlık mücadelesi ki, 
“Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer 
iman etmişseniz üstün olan sizler-
siniz.”2 buyuran Yüce Kitabımız, 
barış yolunda kahraman ordumu-

za umut oluyor.  Ey varlığın Aziz 
ve Kerîm olan Rabbi! Ey âlemlerin 
Rahman ve Rahim olan Rabbi!.. 
Yücelerden yüce olan bâbına gel-
dik, rahmetini istemeye cenâbına 
geldik. Adını andık ve huzuruna 
durduk. Askerimiz için yardım 
diliyor, ordumuza zafer istiyoruz. 
Canlarını koru meşakkatten, afet-
ten; bedenlerini koru yorgunluk-
tan ve gafletten… Ey dünyada 
orduları celal ile var eden var, ey 

ahirette şehitlere cemalini ihsan 
eden Allah’ım!  Varlığına inandık, 
birliğine inandık; sana sığındık ve 
sana güvendik. Gayrı, İslam üm-
metini birbiriyle sınandırma İlahi, 
fitne ateşinde masumları yandır-
ma İlahi. Terör elindeki mazlum-
ları kurtar karanlık düşünceler-
den, uyandır gaflettekileri sabahı 
olmayan gecelerden… Bu yolda 
dostlarımızı yerindirme, düşman-
ları sevindirme. Rahmetini kesme 

kahraman ordumuzdan, bereketi-
ni alma cennet yurdumuzdan. Ta-
sasını çektiklerimizden emin eyle 
bizleri; karanlık yollarda rehber-i 
din eyle bizleri. Hezimete uğrat 
terörün uşaklarını ve efendileri-
ni ve zalimlerin kendilerine kırdır 
yine kendilerini. Ey bütün noksan-
lardan münezzeh olan Allah’ım! 
Şehitlerimize ikramını, gazileri-
mize dermanını eriştir. Acısı olan-
ların acısını dindir, umudumuzu 
zafere eriştir. Duamızı Kâbe’de 
edilen dualara say. Rahmetini 
kesme üzerimizden diye yalva-
rıyoruz; merhametini esirgeme 
bizden diye yalvarıyoruz… Ezanı-
mızı dindirtme ya Rab! Vatanımızı 
böldürtme ya Rab! Bayrağımızı in-
dirtme ya Rab! Başımızı eğdirtme 
ya Rab; Mehmetçiklerin ayağına 
taş değdirtme ya Rab! Bir an evvel 
zafer bulup şanla dönsünler; en 
kısa zamanda huzurla dönsünler. 
Devletimizi kuran, bu toprakları 
bize vatan kılan, şehit ve gazileri-
mizin ruhları şâd olsun” diye dua 
edildi.  n BERKCAN BAŞ

Abdil Erdal
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Konya Bakırcılar Odası, Zücaciye 
esnafı üyeleriyle, Birlik ve Dayanış-
ma toplantısını gerçekleştirdi. Konya 
Bakırcılar Odası, bünyesinde bulun-
durduğu esnaf gruplarıyla, Birlik ve 
Dayanışma Toplantıları kapsaman-
da ilkini zücaciye esnafıyla kahvaltı 
programıyla gerçekleştirdi. İlk top-
lantıya; Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Birliği Odası (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Basın 
İlan Kurum İl Müdürü Özden Konur, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanı Yavuz Kızılarslan, 
Konya Bakırcılar Odası Başkanı İbra-
him Işık, yönetim kurulu üyeleri ve 
zücaciyeci esnafı katıldı. 

Kahvaltı sonrası açılış konuşma-
sını yapan Bakırcılar Odası Başkanı 
İbrahim Işık, Barış Pınarı Harekatı 
için ordumuza başarılar diledi. Oda 
olarak Barış Pınarı Harekâtı’na tam 
destek verdiklerini söyleyen Baş-
kan Işık, “Ülkemizin içinde bulun-
duğu süreç hepimizin malumudur. 
Ordumuz tarafından teröre karşı 
ülkemizin huzuru ve güvenliğini 
korumak için başlatılan Barış Pınarı 
Harekâtında millet olarak ordumu-
zun ve devletimizin yanında durduk 
ve destekledik. 

Ülkemize sahip çıkmak hepimi-
zin bir görevidir. Bu anlamda Kon-
ya Bakırcılar Odası olarak birlik ve 
beraberliğimizin güçlenmesi adına 
böyle bir toplantı düzenledik. Züca-
ciyeci üyelerimizle ve sizlerle bir ara-
da bulunmaktan mutlu olduk. Barış 

Pınarı Harekâtında şehit olanlarla 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
dilerken, yaralılara da acil şifalar di-
liyorum. Allah birlik ve beraberliği-
mizi daim etsin. Esnafımız sıkıntılara 
rağmen ayakta durmaktadır. İsteği-
miz ülkemizde piyasanın hareket-
lenmesiyle birlikte sorunlarımızın 
çözümüdür. Davetimize katılıp biz-
lere verdiğiniz destekten dolayı, ay-
rıca bugünkü kahvaltımıza sponsor 
olan Çağrı Çatal Kaşık firması sahibi 
Abdullah Örs’e teşekkür ediyorum” 
dedi.

‘KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ 
MESLEKLERİ VE USTALARINI KİTAP 

HALİNE GETİRİYORUZ’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
birlik ve dayanışmaya çok önem 
verdiklerini ifade ederek, “Burada 
büyük bir kitleye hitap ediyorum. 
Karatay bölgesinde tüm esnafları-
mızı ziyaret ettik. Sizlerle birlikte ol-

maya gayret ediyorum. Esnaf ve sa-
natkârlarımız için elimizden geleni 
yapıyoruz. Ahilik kültürüyle hareket 
eden esnafımızın yanında olduk ve 
olmaya da devam ediyoruz. Karatay 
Belediyesi olarak Ahilik ile ilgi olarak 
kitap yayınladık. Bu kitabımızı ziya-
retlerimizde dağıtıyoruz. Ayrıca kay-
bolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz-
le ilgili çeşitli röportajlar ve görseller 
elimize geçti. 

Hayatını kaybeden meslek usta-
larımızın da olduğu bu görselleri bir 
kitap haline getirip gelecek nesille-
re aktaracağız. Bir arada olmaktan 
mutlu olduk. Odalarımızda birlik 
içinde olmamız, bir enerji ve sinerji 
oluşturuyor. 

Her zaman esnaf ve sanatkârla-
rımızın sorunlarının çözümüne eli-
mizden gelen katkıyı verip, destek 
olmaya devam edeceğiz. Bu prog-
ramda bizi buluşturan oda başkanı 
ve yönetimine teşekkür ediyorum” 

şeklinde konuştu.
‘SORUNLARIN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE 

GELİYORUZ’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak ise esnaflarla her zaman 
birlik ve dayanışma halinde oldukla-
rının altını çizerek sorunlara çözüm 
bulduklarını dile getirdi. Başkan Ka-
rabacak, konuşmasında, “Böylesine 
anlamlı bir toplantıyı düzenleyen 
Bakırcılar Odası Başkanı Işık ve Yö-
netimine teşekkür ediyorum. Birlik 
ve beraberliğimiz bizim için vazge-
çilmezdir. Her zaman odalarımızla 
birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Es-
naf ve sanatkârlarımızın sorunlarına 
birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. 
Allah birlik ve beraberliğimizi daim 
etsin, bereketli haftalar diliyorum” 
dedi. Bakırcılar Odası Zücaciye esna-
fı birlik ve dayanışma toplantısı son-
rası tüm üyeler başkanlarla birlikte 
hatıra fotoğrafıyla son buldu.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu’nda
Kitap Kumbaram etkinliği

Çocuklar, Sıra Yarenleri
gecesi ile eğlendi

Özel Gençlik Anaokulu ve Özel 
Gençlik İlkokulu Anasınıfı, öğren-
cilerine kitap okuma alışkanlığı-
nı kazandırabilmek için farklı bir 
etkinliğe daha imza attı. Öğren-
ciler “Kitap Kumbaram” etkinli-
ği kapsamında kumbaralarında 
harçlıklarını biriktirerek etkinlikte 
değerlendirdi. Etkinlikten önce 
öğretmenler tarafından öğrencile-
re kitap okumanın önemi ile ilgili 
bilgiler verildi. Etkinlikte aynı za-
manda Hacivat Karagöz gösterisi 
yapıldı. Etkinlik sırasında öğrenci-
ler geleneksel oyunlarla eğlendiler. 
Gençlik Anaokulunun bahçesinde 
gerçekleşen etkinlik sayesinde öğ-
renciler bir birinden farklı kitaplara 

sahip oldu.
Okul Müdürü Aliye Duman, 

özellikle okul öncesi dönemde ço-
cuğa okunan hikâyelerin çocuğun 
gelişimine olumlu katkılar sağladı-
ğını belirtti. Duman, çocuğun yaşı-
na ve gelişimine uygun kitaplarla 
erken yaşta tanışmasının çocukla-
rın duygusal gelişimlerinin, düşün-
me becerilerinin yaşıtlarına göre 
belirgin bir oranda geliştireceğini 
söyledi. Duman, Gençlik Eğitim 
Kurumları olarak okuma alışkan-
lığının kazandırılmasına ve sürdü-
rülmesine önem verdiklerini belir-
terek bu etkinliklerin derslerde de 
devam ettirileceğini ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesine Fıkra Canlan-
dırma Yarışmasına katılmak için 
gelen çocuklar, kendileri için özel 
bir gösteri sergileyen Akşehir Bele-
diyesi Sıra Yarenleri ekibi ile keyifli 
saatler geçirdi. Akşehir Belediyesi 
tarafından Nasreddin Hoca’yı an-
mak, onu gelecek nesillere daha iyi 
aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bil-
ge kişiliğini, ulemalığını anlatabil-
mek ve onu tüm dünyaya daha iyi 
tanıtabilmek amacıyla düzenlenen 
Nasreddin Hoca Anma Günleri 
çeşitli etkinliklerle sürüyor. Anma 
Günleri kapsamında, Akşehir Bele-
diyesi Sıra Yarenleri tarafından Ak-
şehir Kültür Merkezinde bir gösteri 
sunuldu. 3. Ulusal İlkokullar Arası 
Nasreddin Hoca Fıkra Canlan-

dırma Yarışmasına katılmak için 
Akşehir’e gelen öğrenciler, öğret-
menleri ve vatandaşların katıldığı 
gösteri, izleyenlere keyifli anlar 
yaşattı. Yarenler gösterilerine ya-
rışmaya katılan çocukları da dahil 
ederken, gecenin finalinde Sıra Ya-
renleri tarafından Nasreddin Hoca 
Fıkralarını konu alan tiyatro gös-
terileri de sunuldu. Çocuklar için 
çeşitli yarışmalar düzenleyen Sıra 
Yarenleri, onları ve öğretmenlerini 
de oyunlarına dahil ederek bazı ya-
rışmalar da yaptı. Yarışmaların so-
nunda çocuklara çeşitli armağanlar 
verildi. Sıra Yarenleri, gösterileri-
nin sonunda asker selamı vererek 
izleyiciyi selamladı.
n İHA

Konya Bakırcılar Odası’nın düzenlediği birlik ve dayanışma toplantısında Konya esnafının birlik ve beraberlik 
içerisinde olduğu sürece ortak sorunlarını daha hızlı çözecekleri vurgulandı

Birliktelik güçlenecek,
sorunlar çözülecek!

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden afiş açıklaması!
Son günlerde özellikle sosyal 

medyada Konya’yla ilgili bir dernek 
tarafından açık hava alanlarına veri-
len afişle ilgili belli bir amaca yönelik 
olduğu aşikar yapılan yorumlar kara-
lama kampanyasına dönüştü. 

Konunun farklı yönlere çekil-
mesi üzerine ilgili dernek ve reklam 
firmasının gereken açıklamayı yap-
masına rağmen Konya’ya yönelik 
yapılan eleştirilerin kabul edilemez 
olduğunu belirten Konya Büyükşehir 
Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
den yapılan yazılı açıklamada, “Be-
lediyemiz sorumluluğunda olmayan, 

belediyemizce asılmayan ve kaldırıl-
mayan bir açık hava afişi üzerinden; 
muhatap firma ve reklam veren der-
nek tarafından gerekli açıklamalar 
yapılmasına rağmen şehrimize ve 
kurumumuza yönelik yapılan eleşti-
riler kabul edilemez boyuta ulaşmış-
tır.  Altını çizerek tekrar etmek ge-
rekirse, söz konusu afişlerin asılması 
ve kaldırılmasında belediyemizin bir 
dahli olmamıştır. Anadolu’yu Türk 
yurdu yapan ecdadımızın 200 yıla 
yakın başkentliğini yapan, Türk- İs-
lam medeniyetinin kurucu şehri olan 
Konya, ilim ve irfanın merkezi; Ana-
dolu çınarının köküdür.

Kurtuluş Savaşında en fazla şe-
hit veren il olan şehrimiz, geçmişten 
bugüne birlik ve beraberliğin maya-
sı, manevi iklimin en güzel yaşandığı 
şehirlerden olmuştur. Konya; inanç, 
vatan, millet ve bayrak söz konusu 
olduğunda her zaman en önde yeri-
ni alır. Bunu 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin hemen ardından sokağa 
inerek, hainlere karşı durarak da 
göstermiştir.

Son yıllarda yükselen ekonomisi, 
5 üniversitesi, örnek yerel yönetim-
leri, kültür ve sosyal hayatıyla adeta 
bir yıldız gibi parlayan Konya’ya kar-
şı yapılan bu söylemler; bu şehrin 

esnafına, sanayicisine, öğrencisine, 
öğretmenine ve ülkesine katkı sağ-
lamak için büyük emeklerle çalışan 
hemşehrilerimize karşı büyük bir 
haksızlıktır. 

Konya, her kesimiyle bir ve be-
raber olarak ülkemizin büyümesine, 
gelişmesine; 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine katkı sağlamayı sürdü-
recektir. 

Konya ve Konyalılar olarak aynı 
azim ve kararlılık içinde ülkemizin 
birlik ve beraberliği için çalışmaya 
devam edeceğiz” ifadelerine yer ve-
rildi.
n HABER MERKEZİ

Türk Veteriner Hekimler Birliği 
(TVHB) Merkez Konseyi Başkanı 
Ali Eroğlu, veterinerliğin, sağlık ve 
güvenilir gıda konusunda en yetkin 
mesleklerin başında geldiğini be-
lirtti. 

Eroğlu, mesleğe adım atacak 
veteriner adaylarının bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler ışığında eği-
timden geçirilmesi ve tam dona-
nımlı mezun edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Konya’da, Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi öğrencilerinin 
kurduğu Veteriner Eğitim ve Tanı-
tım Organizasyonları Topluluğu’n-
ca (VETO) ‘Kariyer ve Vizyon Kong-
resi’ düzenlendi. 

Kongreye katılan 30’a yakın 
bilim insanı, uzmanlık alanlarında 
öğrencilere konferans verdi. TVHB 
Başkanı Ali Eroğlu da Genel Sek-
reter Haluk Aşkaroğlu ve Yönetim 
Kurulu üyesi Türkan Gümüşay Ev-
ran ile birlikte kongreye katılarak, 
veteriner adaylarına seslendi.

ÖĞRENCİLERE ‘TEKNOLOJİYİ İYİ 

KULLANIN’ ÖNERİSİ
TVHB Merkez Konseyi Başkanı 

Eroğlu, kongredeki konuşmasında 
binlerce yıllık geçmişe sahip vete-
rinerliğin; hayvan ve insan sağlığı, 
güvenli gıdaya erişim, zoonoz ile 
mücadele ve ülke hayvancılığının 
gelişimi gibi birçok konunun mu-
hatabı olduğunu belirtti. Eroğlu, 
dünya standartlarında veterinerlik 
hizmetleri için kaliteli eğitimin şart 
olduğunun altını çizdi. Öğrencilere 
seslenen ve dünya toplumlarının 
bilim ile teknolojideki gelişmele-

re bağlı olarak hızlı değişim süreci 
yaşadığını kaydeden Eroğlu, “Al-
dığınız eğitim gereği gerçekten 
birçok konuyla doğrudan ilgili bir 
mesleğin mensupları olduğunuzu 
asla unutmayın. Etik değerlerden 
ayrılmadan, yenilikleri ve geliş-
meleri çok yakından takip etmeli-
siniz. Bilimsel gelişmeler ışığında 
teknolojiyle bütünleşerek, insan ve 
hayvan odaklı, kaliteli bir veteriner 
hekimlik anlayışını ortaya koymak 
zorundasınız. Toplumlar geliştikçe 
insanların beklentilerinin de yük-

seldiğini bilerek, kendinizi çağdaş, 
lider, iyi iletişim kuran, teknolojiyi 
iyi kullanabilen tam donanımlı birer 
veteriner hekim olarak yetiştirin” 
diye konuştu. Öte yandan TVHB 
heyeti, kongre öncesi Konya’da çe-
şitli kurum ve kişilere ziyarette bu-
lundu. Selçuk Üniversitesi Veteri-
ner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit 
Arslan ve Hemşirelik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Hüner’i ma-
kamında ziyaret eden heyet, bazı 
öğretim üyeleriyle görüştü. TVHB 
heyeti, Gıda ve Tarım Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Behiç 
Kılıç ve Prof. Dr. Dursun Ali Dinç 
ile de görüştü. Başkan Eroğlu ve 
beraberindekiler, ayrıca Konya Ta-
rım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, 
Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İsa 
Kaplan ve kurumdaki veterinerler-
le bir araya gelerek, mesleki konu-
larda görüş alışverişinde bulundu. 
Heyet, son olarak Veteriner Kontrol 
Enstitüsü Müdürü Dr. Yasin Gülcü 
ve veterinerlerin yer aldığı kısa sü-
reli toplantıya katıldı. n DHA

‘Veteriner adayları, tam donanımlı mezun olmalı’
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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Âşıklar Bayramı’nın, medeniyetimizin gelecekle gönül köprüsü vazifesi 
gören Âşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir organizasyon olduğunu söyledi

‘Aşıklar Bayramı’yla
 gönül köprüsü kuruluyor’

Bu yıl Karatay Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve “Vatan Aş-
kıyla” temasıyla 53’üncüsü yapılan 
Konya Âşıklar Bayramı başladı. İki 
gün boyunca 17 şehirden 27 halk 
ozanı ve aşığın katılımıyla gerçek-
leştirilecek etkinliklerin ilk günün-
de âşık ile halk ozanları; 1783 ve 
1839 yılları arasında yaşamış Kon-
ya’nın en önemli halk aşıklarından 
biri olan Aşık Şem-i’nin mezarının 
başında dua etti. Daha sonra aşıklar 
ve halk ozanları, Mevlana Meyda-
nı’nda ve Zafer Camlı Köşk önünde 
birer açık hava gösterisi gerçekleş-
tirerek hünerlerini sergiledi. Göste-
riler vatandaşlar tarafından ilgiyle 
takip edildi.

KONYALILARDAN VATAN AŞKIYLA 
53. KONYA AŞIKLAR BAYRAMINA 

BÜYÜK İLGİ
Açık hava gösterilerinin ar-

dından “Vatan Aşkıyla 53. Konya 
Aşıklar Bayramı”nın açılış progra-
mı Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Konyalıların yoğun katılımıyla ya-
pılan program, İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Daha sonra 
ise Konya’nın kültür ve sanatına 
büyük katkıları bulunan, rahmetli 
Feyzi Halıcı ve Prof. Dr. Ali Berat 
Alptekin’i anlatan sinevizyon gös-
terilerinin ardından protokol ko-
nuşmalarına geçildi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, yaptığı açılış konuşma-
sında Aşıklık kültürü ve edebiyatı-
nın oluşmasında yıllardır Konya’da 
düzenlenen Konya Aşıklar Bayra-
mı’nın büyük etkisinin olduğunu 
söyleyerek, böylesine anlamlı bir 
etkinliğe ev sahipliği yapmaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını dile 
getirdi.

AŞIKLIK GELENEĞİ, 
MEDENİYETİMİZİN YAŞATILMASINDA 

BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ 
GÖREVİ GÖRÜYOR

Konya Aşıklar Bayramı’nın, 53 
yıl önce Konya’da düzenleyen kül-
tür adamı rahmetli Fevzi Halıcı ve 
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin anısına 
düzenlediklerini hatırlatan Hasan 
Kılca, şunları söyledi: “Aşık edebi-
yatının oluşmasında Konya Aşıklar 
Bayramı’nın etkisi büyüktür. Birçok 
halk ozanımız kendilerinin yetiş-
mesinde ve tanınmasında Konya 
Âşıklar Bayramı’nın payını hemen 
hemen her ortamda dile getirmiş-
lerdir. 1966 yılından bu zamanla-
ra kadar Konya’da aralıksız olarak 
Aşıklar Bayramı’nın başarıyla de-
vam etmesini ve yıllar öncesinden 
günümüze başarıyla taşınmasında 
büyük emekleri olan Konya Kültür 
Turizm Derneği’ne, vakıfa, STK’la-
rımızın başkan ve yöneticilerine 
gönülden teşekkür ediyorum. Yine 
bu programlarda çok büyük emek-
leri bulunan rahmetli Feyzi Halıcı 
ve Seyit Küçükbezirci hocalarımı-
za da Allah’tan rahmet diliyorum. 
Aramızda bulunan kıymetli aile-
lerine davetimize icabet etmele-
rinden dolayı ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum. Öncelikle şunu ifade 
etmek istiyorum ki Karatay, dünya 
kültür mirasının en kıymetli eserle-
rini sinesinde barındırıyor. Aşıklık 
geleneği de UNESCO Kültürel Mi-
ras Listesi’nde yer alan çok önemli 
bir değerimiz ve medeniyetimizin, 
kültürümüzün yaşatılmasında bir 
gönül köprüsü vazifesi gören bu 

geleneği yaşatmak hepimizin gö-
revidir.”

KONYA’NIN KÜLTÜR VE SANATINA 
KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Anadolu’nun kültürel 
belleğinin önemli bir ifadesi olan 
Aşıklık geleneğine büyük katkı su-
nacak bu yılki programların Türki-
ye’nin 17 farklı ilinden 27 aşık ve 
halk ozanının katkısıyla yapıldı-
ğını aktardı. Başkan Hasan Kılca, 
“Aşıklar ve halk ozanları, sazları ve 
sözleriyle medeniyetimizin bütün 
değerlerini kuşaklar boyu taşımak-
ta, tanıtmakta ve zenginleştirmek-
tedirler. Bizlerde yerel yönetimler, 
üniversiteler ve sivil toplum kuru-
luşları olarak kültürümüzü geliş-
tirmek, düşünce hayatımızı daha 
da zenginleştirmek ve evrensel 
değerlere güç vermek için bu mi-
rası korumakla yetinmeyeceğimizi, 
bütün insanlık adına geliştirmeye 
ve kültürel hayatı zenginleştirmeye 
kararlı olduğumuzu, bütün sanat-
sal faaliyetlerin, sanatçıların, yazar-
ların, münevverlerin, ilim adamla-
rının yanında olduğumuzu bir kez 
daha özellikle belirtmek istiyorum. 
Ülke olarak önemli bir süreçten 
geçiyoruz ve gün, millet olarak 
bir beraber olma günüdür. Prog-
ramlarımıza büyük katkı sunan 
Konya Büyükşehir Belediyemize, 
Selçuk Üniversitesi’ne, âşıklarımı-
za halk ozanlarımıza, STK’larımıza 
ve programımıza teşrif eden tüm 
Konyalı hemşehrilerime çok teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HALK AŞIKLARI ADETA GEZGİN 
BİRER KÜTÜPHANEDİR

Konya Büyükşehir Belediye-

si Başkanvekili Mustafa Uzbaş 
da, Türkiye’nin farklı şehirlerin-
den Konya’ya gelen halk ozanı ve 
aşıklarla bir arada bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek şunları dile getirdi: “Aşıklık 
geleneği, Orta Asya’dan itibaren 
kültürümüzde önemli bir yer etmiş 
ve yüzyıllardır gelişerek günümüze 
ulaşmıştır. Adeta gezgin bir kütüp-
hane olan halk aşıkları, ülkemizin 
dört bir yanını karış karış geze-
rek kültürümüzü taşımakta ve öz 
Türkçemizi yaşatmaktadır. Bu kat-
kılarından dolayı halk aşıklarımıza 
ve 53. Konya Aşıklar Bayramı’nı 
düzenleyen Karatay Belediye Baş-
kanımız Sayın Hasan Kılca’ya çok 
teşekkür ediyorum.”
BİZİ BİZ YAPAN BU DEĞERLERDİR VE 

GELECEKTE DE BU DEĞERLERLE 
VAR OLACAĞIZ

“Vatan Aşkıyla 53. Konya Âşık-
lar Bayramı”na katılan Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Aydın, insanı 
değerli ve önemli kılan şeyin insa-
nın kendi değerleri olduğunun altı-
nı çizerek, “İşte sözlü kültürün çok 
kıymetli bir unsuru olan bu aşıklık 
geleneğidir. Yüzyıllarca bizler bu 
değerlerle var olduk. Gelecekte de 
şayet var olmak istiyorsak yine bu 
değerlerle var olacağız. Onun için 
de bu geleneklerimize ve değerle-
rimize sonuna kadar sahip çıkmak 
zorundayız. Bu vesileyle Aşıklık ve 
halk ozanlığının yaşatılması, gele-
ceğe aktarılmasında büyük emek-
leri bulunan Karatay Belediye Baş-
kanımız Sayın Hasan Kılca’ya ve 
programa katılan herkese şükran-
larımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından baş-

kanlığını Prof. Dr. Zekeriya Kara-
davut, jüri üyeliklerini de Prof. Dr. 
Sinan Gören ve Doç. Dr. Aziz Ay-
va’nın yaptığı “Vatan Aşkıyla 53. 
Konya Âşıklar Bayramı”, 17 şehir-
den 27 halk ozanı ile aşığın sahne 
almasıyla devam etti. Aşıklar ve 
halk ozanları; “Vatan Aşkıyla” ana 
temasında vatan, ezan, şehitlik, 
bayrak, birlik ve beraberlik üzerine 
koçaklamalar ve güzellemeler yap-
tı. Programda gerçekleştirilen atış-
malar ile dudak değmez yarışmala-
rı da katılanlara neşeli anlar yaşattı.

53. Konya Âşıklar Bayramı’nın 
açılış programına Konya Vali Yar-
dımcısı Mehmet Aydın ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Mustafa Uzbaş’ın yanı sıra Konya 
Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim 
Genç, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, rahmetli Feyzi Halı-
cı ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in 
ailesi, STK temsilcileri, yazarlar, 
akademisyenler, Karatay Belediyesi 
meclis üyeleri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

53. KONYA ÂŞIKLAR BAYRAMI’NIN 
İKİNCİ GÜNÜ DE DOLU DOLU 

GEÇECEK
Öte yandan “Vatan Aşkıyla 

53. Konya Âşıklar Bayramı” etkin-
liklerinin ikinci günü de dolu dolu 
geçecek. Hükümet Meydanı, KTO 
Karatay Üniversitesi ve Konya Ki-
tap Günleri’nin yapıldığı Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin önünde âşık ile 
halk ozanları açık hava gösterisinde 
hünerlerini sergileyecek. 53. Konya 
Âşıklar Bayramı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merke-
zi’ndeki final programıyla sona ere-
cek. n HABER MERKEZİ

Altay: Cuma buluşmaları 
güzel bir gelenek oldu

Erasmus öğrencileri Meram 
Belediyesini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma 
Buluşmaları kapsamında Karatay 
ilçesinde bulunan Mar-San Ahşap 
Doğramacılar Cami’nde esnaflarla 
ve vatandaşlarla bir araya geldi. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cuma 
Buluşmaları kapsamında vatan-
daşlarla buluşmaya devam edi-
yor. Başkan Altay, Cuma namazı 
sonrası; Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru ile birlikte Mar-San 
Ahşap Doğramacılar Cami’nde 
bölge esnafı ve vatandaşlarla bulu-

şarak Cumalarını tebrik etti. 
Cuma Buluşmalarının vatan-

daşlarla istişarelerde bulunmak 
için güzel fırsatlardan olduğunu 
belirten Başkan Altay, “Cuma Bu-
luşmalarımıza bu manada önem 
veriyoruz. Tüm hizmetlerimizi 
vatandaşlarımızın taleplerine ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye 
gayret ediyoruz. 

Hemşehrilerimizin dua ve des-
tekleri, bizlerin de gayretleriyle 
şehrimiz gün geçtikçe çok daha 
güzelleşiyor. Bu vesileyle Konyalı 
hemşehrilerimiz başta olmak üze-
re tüm İslam âleminin Cuma gü-
nünü tebrik ediyorum” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

İspanya, Portekiz, Estonya ve 
Yunanistan’dan gelen erasmus 
programı öğrencileri Meram Bele-
diyesini ziyaret ettiler. Öğrencileri 
ve eğitmenlerini karşılayan Meram 
Belediye Başkan Yardımcısı Ah-
met Şenyiğit, ziyaretçileri Meram 
ve Belediye hakkında bilgi verdi. 
Ahmet Şenyiğit, ‘Yaptığınız bu zi-
yaretin sizlerde hayatınız boyun-
ca silinmeyecek izler bırakmasını 
ümit ediyorum” diye konuştu.

Erasmus programı çerçevesin-
de İspanya, Portekiz, Estonya ve 
Yunanistan’dan gelen öğrenciler 
Meram Belediyesini ziyaret ettiler. 
Meram Belediye Başkan Yardımcı-
sı Ahmet Şenyiğit tarafından kar-
şılanan öğrenciler, Meram ve Me-
ram Belediyesinin tanıtım filmini 
izlediler. Daha sonra öğrencilerle 
sohbet eden Başkan Yardımcısı 
Ahmet Şenyiğit Meram ve Meram 

Belediyesi hakkında ziyaretçilere 
bilgi verdi. Meram’ın 350 bin nü-
fusu ve 69 mahallesiyle Konya’nın 
ikinci büyük ilçesi olduğunu kay-
deden Şenyiğit, “Selçuklu Devle-
tine başkentlik yapmış bir şehir 
olan Konya ve doğal güzellikleriy-
le ünü Türkiye’nin dışına taşmış 
ilçesi Meram’a yaptığınız bu ziya-
retin hayatınız boyunca sizlerde 
güzel bir iz bırakmasını ümit edi-
yorum” diye konuştu. Daha sonra 
öğrenci ve eğitmenleriyle sohbet 
eden Başkan Yardımcısı Şenyiğit, 
ziyaretçilerin Meram hakkındaki 
sorularını da yanıtladı. Ahmet Şen-
yiğit, ziyaretin sonunda eğitmen-
lere İngilizce mesnevi hediye etti. 
Erasmus öğrenci ve eğitmenleri 
gösterdikleri ilgiden dolayı Meram 
Belediyesi ve Başkan Yardımcısı 
Ahmet Şenyiğit’e teşekkür ettiler. 
n HABER MERKEZİ
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Jandarmadan uyuşturucu 
operasyonu, 1 kişiye gözaltı

Telefon dolandırıcısı
suçüstü yakalandı!

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 
operasyonla 1 kilo 364 gram kubar 
esrar ele geçirilirken 1 kişi gözal-
tına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, uyuşturucu madde imal 
ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 
çalışma başlattı. Beyşehir ilçesi 

Huğlu Mahallesi’nde ikamet eden 
O.Ç. isimli şahsın evine operasyon 
düzenleyen jandarma, şüphelinin 
evinde yaptığı aramada poşet içe-
risinde 1 kilo 364 gram kubar esrar 
ele geçirdi. Olayla ilgili O.Ç. gözal-
tına alınarak hakkında yasal işlem 
başlatıldı. n İHA

Akşehir ilçesinde kendisini te-
lefonda ‘polis’ olarak tanıtıp, kişi-
sel bilgilerinin FETÖ terör örgütü 
tarafından ele gerildiğini söyledi 
H.C.’yi (84)dolandırmaya çalışan 
şüpheli, paraları almaya geldiği 
sırada suçüstü yakalandı. 

Akşehir’de yaşayan H.C.’yi 
telefondan arayarak kendisini 
başkomiser olarak tanıtan şüphe-
li, yaşlı adama adının FETÖ terör 
örgütüne karıştığını, bu olaydan 
100 bin lira karşılığında kendisini 
kurtarabileceğin söyledi. Bu du-

rumdan şüphelenen H.C. durumu 
polise bildirdi. Şüpheli ile irtibata 
geçen H.C. parayı bankadan çe-
kip hazırladığını söyledi. H.C.’nin 
evine parayı almaya gelen şüpheli 
Fatih O. (35) polis tarafından su-
çüstü yakalandı. 

Şüphelinin Denizli’den kirala-
dığı araçla Akşehir’e geldiği ve bu 
şekilde başka illerde de dolandırı-
cılık yaptığı tespit edildi. Fatih O., 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.
n DHA

TIR’ının kabininde ufak çapta başlayan ve bir anda büyüyen yangını söndürmek için uzun süre uğraşan 
şoför Nazmi Kurt’un, alevlere engel olamayınca ‘tutuştu tutuştu’ diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu

TIR şoförünün alevlerle
mücadelesi yürek burktu

Aksaray’da yanmaya başlayan 
TIR’ını söndürmeye çalışan sürücü-
nün ağlayarak alevlerle mücadelesi 
yürekleri burktu. 

Alevlere rağmen TIR’dan inme-
yen ve mücadelesine devam eden 
TIR sürücüsü, polis ekiplerince 
TIR’dan indirilirken TIR’ın başında 
dizlerine vuran sürücü, “Tutuştu, 
tutuştu” diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Aksaray-Nevşehir karayo-
lu 3. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan 
Nevşehir’e patates götürmek için 
42 YD 005 plakalı TIR’ı ile yola 
çıkan Nazmi Kurt (59) Aksaray’ı 3 
kilometre geçtikten sonra TIR ka-
bininin içinden dumanlar çıktığını 
fark etti. Yakında bulunan karayolu 
cebine TIR’ı çeken Nazmi Kurt, du-
manların nereden geldiğini bularak 
yangın çıkmadan müdahale etmek 
istedi. TIR’ın içinden eşyaları çıkar-
tan Nazmi Kurt, olay yerine gelen 
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabi-
rinin de yardımıyla kabinin içinde 

bulunan eşyaları dışarıya çıkarttı.
Kabinin altından çıkan alevleri 

görünce ağlayarak, “Abi yok mu 
şey, itfaiye gelene kadar yanar yav. 
Tüh. Allah Allah. Abi, abi tutacak 
bu. Abi yanıyor, yanacak. Anam 
tuttu, tuttu, tuttu. Her şey yandı” 
diye gözyaşı döktü.

İHA muhabirinin aracından ve 
yoldan geçen diğer araçlardan elde 
edilen yangın tüpleriyle alevlere 

müdahale etmeye çalışan sürücü 
Nazmi Kurt, elindeki yangın tüpü-
nü bir türlü çalıştıramadı. Bu sıra-
da bir anda büyüyen alevler tüm 
kabini sarmasına rağmen TIR’dan 
inmeyen sürücü Nazmi Kurt, polis 
ekiplerince aşağıya indirildi. 

Bu sırada yoldan geçen bir be-
ton mikseri yardım için durdu. Be-
ton mikserinin su hortumunu ka-
pan sürücü Nazmi Kurt, “Yetiş ya, 

aç, aç suyu” diyerek hortumla alev-
lerle mücadele etti. Alevleri kısmen 
kontrol altına alan Nazmi Kurt’un 
yardımına polis ekipleri de yetişti. 

Yoldan geçen diğer araçlardan 
yangın tüpü alan polis memuru da 
yangına müdahale ederken bir süre 
sonra Aksaray Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri olay yerine gel-
di. İtfaiye ekipleri yangına müdaha-
le ederek söndürdü. TIR’ın kabini 
yanarken, araçta büyük çapta mad-
di hasar meydana geldi.

Yangını olayını anlatan sürücü 
Nazmi Kurt, “Aksaray’dan Nevşe-
hir’e patates götürüyordum. Mazot 
damlamış egzozun üzerine. Ateş 
çıktı” dedi.

Söndürme işleminin son bul-
masının ardından TIR kabinini için-
de yanan telefonunu alan sürücü 
Nazmi Kurt, telefonunun çalışıp 
çalışmadığını “Alo” diyerek kontrol 
etti. Yanan telefonun hattı polis ve 
itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. 
n İHA

Otomobil TIR’a 
çarptı, 1 kişi yaralandı Lastik kontrolü yapan TIR 

şoförüne kamyonet çarptıIlgın ilçesinde otomobilin TIR’a 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında bir kişi yaralandı. 
Kaza, saat 12.30 sıralarında Afyon-
karahisar - Konya karayolu Ilgın 
hayvan pazarı karşısında meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, Il-
gın’dan Konya istikametine seyir 
halinde olan N.G. idaresindeki 34 
JB 469 plakalı otomobil, aynı yönde 
seyir halinde olan H.Y. yönetimin-
deki 42 BVS 72 plakalı TIR’a çarp-

tı. Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kazada hafif 
yaralanan sürücüye müdahalesi, 
olay yerinde ambulansta yapıldı. 
Sürücünün sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi. Kaza sonrası D300 
Karayolunun Konya istikametinde 
trafik akışı bir süre polis ekipleri ta-
rafından kontrollü olarak sağlandı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da, yol kenarına çektiği 
TIR’ın lastiğini kontrol eden Meh-
met Ölmez (62), kamyonetin çarp-
ması sonucu ağır yaralandı. Kaza, 
saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sul-
tan Selim Mahallesi Organize Sa-
nayi yolunda meydana geldi. Meh-
met Ölmez, lastiğinden ses gelmesi 
üzerine AJ 158 plakalı TIR’ını dur-
durup, kontrol etmek için indi. Te-
kerlekleri kontrol eden Ölmez’e, ar-

kadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) 
yönetimindeki 68 DA 944 plakalı 
tuğla yüklü kamyonet çarptı. Ka-
zada Ölmez, ağır yaralandı. İhbarla 
olay yerine gelen sağlık görevlileri, 
Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 
Tedaviye alınan Mehmet Ölmez’in 
hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n DHA

Ticari taksi kamyona çarptı: 
1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Foseptik kuyusuna düşen 
çocuk hayatını kaybetti

Konya-Afyonkarahisar karayo-
lunda ticari taksinin kamyona çarp-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 
1 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 
sıralarında Konya Afyonkarahisar 
Karayolu Sultandağı ilçesi Akbaba 
köyü yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Afyonkarahisar istikametine seyir 
halinde olan sürücüsün ismi alına-
mayan 03 T 4511 plakalı ticari tak-
si, önünde seyir halinde olan 03 BE 
177 plakalı kamyona arkadan çarp-
tı. Kazada, otomobilde bulunan Be-
rivan Özcan hayatını kaybederken, 
bir kişi de yaralandı. Yaralı ambu-
lansla Çay Devlet Hastanesine kal-
dırılırken, kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.n İHA

Ereğli ilçesinde foseptik kuyusu-
na düşen 2,5 yaşındaki çocuk haya-
tını kaybetti. Olay, Yeniköy Mahal-
lesinde akşam saatlerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 ya-
şındaki M.E.G. isimli çocuk evlerinin 
yakınında bulunan foseptik kuyusu-
na düştü. Küçük çocuğun kuyuya 
düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı 
Merkezine haber verdi. İhbar üzerine 
olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık 
ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 
M.E.G. düştüğü kuyudan çıkarıldı. 
Ağır yaralanan küçük çocuk Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G, 
burada yapılan bütün müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA
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Hastanedeki tatbikat
gerçeğini aratmadı

Yalıhüyüklü çiftçilere 
afet yardımı yapıldı

Ereğli Devlet Hastanesinde 
AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye 
ekiplerinin katılımıyla gerçeği arat-
mayan yangın tatbikatı gerçekleş-
tirildi. Hastane afet ve acil durum 
planı kapsamında Ereğli Devlet 
Hastanesi personeline verilen eği-
timin ardından AFAD, UMKE, itfa-
iye ekiplerinin katılımıyla tatbikat 
yapıldı. Senaryo gereği hastane 
genelinde çıkan yangın sonrası 
hastane sağlık personelleri hasta 
tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya 
başladı. Bu esnada hastanenin bir 

bölümünde de yangın başladı. İt-
faiye ekipleri de yangına müdahale 
ederek alevleri söndürmeye çalıştı. 
Kanlar içerisinde kalan yaralılar, 
sedyelerle hastaneden çıkartılarak 
ambulanslarla başka hastanelere 
taşındı. Tatbikattan haberi olma-
yan vatandaşlar ise bir anda çal-
maya başlayan sirenler, hastane 
bahçesine gelen ambulans ve itfai-
ye araçları karşısında tatbikatı şaş-
kınlıkla izledi. Tatbikat, senaryoya 
göre başarıyla tamamlandı.
n İHA

Yalıhüyük’te 2019’da doğal 
afetler sonucu zarara uğrayan çift-
çilere afet yardımı yapıldı. Tespit 
edilen çiftçi zararları için Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Başkanlığı’n-
dan talep edilen afet yardımı kap-
samında tahsis edilen yaklaşık 179 

bin liralık yardım, afetten zarar gö-
ren 61 çiftçiye ödeme yapıldı. İlçe 
Tarım Müdürlüğü’nün yaptığı ha-
sar çalışmasında kentte 209 dekar 
meyve bahçesi ve 2 bin 51 dekar 
tarla da dolu vurgunundan zarar 
görmüştü. n AA

FETÖ kumpasının ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevine getirilen ve örgütün çözülmesin-
de önemli rol üstlenen Polis Müdürü Ali Loğoğlu, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Koordinasyon Merkezi Başkanlığına atandı

FETÖ’nün kabusu olan 
müdüre üst düzey görev

Konya merkezli düzenlediği 
FETÖ/PDY operasyonlarıyla çok 
sayıda örgüt üyesinin deşifre edilip 
tutuklanmasını sağlayan Polis Mü-
dürü Ali Loğoğlu, İçişleri Bakanlığı 
İstihbarat Değerlendirme Analiz ve 
Koordinasyon Merkezi (İDAKOM) 
Başkanlığı görevine getirildi.

17-25 Aralık FETÖ kumpası 
sonrasında Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
görevine getirilen Ali Loğoğlu, şu-
beyi yeniden yapılandırarak ekibiyle 
birlikte örgütün en ince ayrıntılarını 
ortaya çıkarttı. 

Başta Anadolu Atayün olmak 
üzere kumpasçı polislerin tutuklan-
masında önemli rol oynayan Loğoğ-
lu, FETÖ’nün mahrem yapılanması-
na yönelik soruşturmayı yürüterek 
örgütün Türkiye ve yurt dışı yapı-
lanmasının şemasını çıkardı.

FETÖ’NÜN KABUSU OLDU
Sırasıyla yürüttüğü 58 operas-

yonda, örgütün sivil yapılanması 
içerisinde faaliyet gösteren bin 694 
kişinin, örgütün mahrem yapılan-
masında ‘abilik’ görevi yapan bin 
997 ‘mahrem sorumlunun’ ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde 
gizlenen 3 bin 71 muvazzaf as-
kerin deşifre edilip yakalanmasını 
sağlayan Polis Müdürü Ali Loğoğlu, 
Konya sınırlarını aşan örgüt operas-
yonları ile FETÖ’nün kabusu haline 

geldi.
TERFİ ALMAYARAK MÜCADELEYE 

DEVAM ETTİ
FETÖ’nün hedefi haline gelen 

Ali Loğoğlu, örgüt mensuplarınca 
kendisi ve ailesinin tehdit edilme-
sine rağmen mücadeleden vazgeç-
meyerek yaptığı başarılı operas-
yonların ardından 2. Sınıf Emniyet 
Müdürlüğüne terfi etti. 

Rütbesini takmayarak KOM 
Şube Müdürlüğü görevine devam 
eden Loğoğlu, tekrar gelen terfi ile 
1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi 
ettirilse de FETÖ mücadelesini sür-

dürdü. Adil Öksüz’ün bacanağının 
mahrem yapı içerisindeki görevle-
rinin deşifre edilmesinde de önemli 
çalışmaları olan Loğoğlu, Akıncı İd-
dianamesi başta olmak üzere An-
kara ve İstanbul’da yürütülen darbe 
girişimi soruşturma ve kovuşturma-
larına delilleriyle birlikte önemli kat-
kılar sağladı.

1971 yılında Osmaniye’nin Ka-
dirli ilçesinde doğan Ali Loğoğlu 
1995 yılında Polis Akademisinden 
mezun oldu. Göreve Konya İl Emni-
yet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde 
başladı. İstihbarat şubelerinde uzun 

yıllar görev yapan Loğoğlu, FE-
TÖ’nün devlet içerisinde aktif oldu-
ğu dönemde istihbarat şubesinden 
uzaklaştırıldı. 

18 Aralık 2013 tarihinde yani 17 
Aralık’tan 1 gün sonra Konya KOM 
Şube Müdürlüğüne atanarak tekrar 
etkin bir görev almış oldu. 12 Ağus-
tos 2019 tarihinde İstihbarat, KOM, 
Terör ve Siber Şubelerinden sorum-
lu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı 
görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı 
İDAKOM Başkanlığı görevine ge-
tirilen Ali Loğoğlu evli ve bir çocuk 
babası. n İHA

Yakalanan hırsızdan ‘hırsız keldi’ savunması!
Aksaray’da, 60 yaşındaki Hati-

ce Dinç’in 20 yıl önce kendi elleriyle 
dokuduğu ve havalanması için du-
vara serdiği Taşpınar Halısını çalan 
bisikletli hırsız güvenlik kamerala-
rına yakalandı. Polis ekipleri tara-
fından yakalanan halı hırsızlığı şüp-
helisi çıkarıldığı savcılıkça tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakı-
lırken, “Adamın kafası kel, benim 
saça bak, 1 metre saçım var” diye 
kendini savundu.

Olay, 21 Ekim tarihinde Zafer 
Mahallesi 6833 Sokak’ta meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 
yaşındaki Hatice Dinç, 20 yıl önce 
kendi elleriyle dokuduğu Taşpınar 
Halısını çırptıktan sonra havalan-
ması için evinin karşısında bulunan 
duvara serdi. 

Daha sonra içeri giren Hatice 
Dinç, kısa süre sonra dışarı çıktı-
ğında halısını serdiği duvarda gö-
remedi. Halının duvarın arkasına 
düşmesinden şüphelenen Hatice 

Dinç uzun aramasına rağmen ha-
lıyı bulamayarak durumu polise 
bildirdi. Kısa sürede olay yerine ge-
len Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yanke-
sicilik Büro Amirliği ekipleri olayla 
ilgili araştırma ve inceleme başlattı. 
Olay yerindeki güvenlik kamerala-

rından yola çıkan polis ekipleri yap-
tıkları incelemelerde bisikletle gelip 
halıyı çaldıktan sonra kaçan hırsız-
lık şüphelisinin kimliğini tespit etti. 
Polis, kimliği belirlenen E.C. (33) 
isimli şahsın peşine düştü. Kısa sü-
rede şahsı yakalayan polis ekipleri, 
emniyetteki sorgusunun ardından 

şahsı Aksaray Adliyesine sevk etti.
‘HIRSIZ KEL, BENİM 1 METRE 

SAÇIM VAR’
Şüpheli E.C. adliyeye sevk 

edilirken, kendisini görüntüleyen 
kameraya, halıyı kedisinin çalma-
dığını söyleyerek, güvenlik kame-
rasındaki şahsın kendisi olmadığını 

iddia etti. Hırsızın üzerindeki kı-
yafetlerle kendi kıyafetlerinin aynı 
olmadığını savunan E.C., “Orada 
halı çalanın pantolonu ve benim 
pantolonuma baksınlar oldu mu?. 
Ben çalmadım ki. Birisi çalmış bana 
kaldı. 

Güvenlik kamerası görüntüsü 

varsa da hırsızın giydiği elbiseyle 
bir de benim elbiseyi kıyaslasınlar. 
Adamın kafası kel, benim saça bak, 
1 metre saçım var. O gün ben çalı-
şıyordum, ispatlayacağım” dedi.

Çeşitli suçlardan 8 ayrı kaydı 
olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıkta 
ifadesinin alınmasının ardından tu-
tuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.

‘ELLERİMLE DOKUDUM’
Halısı çalındığı için üzülen Ha-

tice Dinç, halıyı 20 sene önce kendi 
elleriyle dokuduğunu söyledi. Ha-
lının değerinin 2 bin TL olduğunu 
söyleyen Hatice Dinç, “Kucağıma 
aldım şuraya serdim halıyı içeri-
ye girdim. Saat ya 9 ya da 10’du. 
Çırpıp içeriye girdim. İçeriye girip 
çıkmamla beraber halı gitmiş. Ama 
çöpçülerin sesini duydum. Taşpı-
nar Halısı. Kendim ellerimle doku-
dum. Şurada havalandırıp içeriye 
alacaktım. Çıktığım da halı gitmiş. 
Taşpınar kocaman halı” dedi.n İHA

Karaman’da sezaryenle dünya-
ya gelen 955 gramlık Aren bebek, 
Medicana Konya Hastanesi Yeni 
Doğan Servisinde 100 gün süren 
tedavisinin ardından hayata tutun-
du. Karaman’da ağrıları nedeniyle 
erken doğuma alınan Türkçe öğ-
retmeni Çiğdem Göktaş Tekin, bir 
erkek bir kız çocuğu dünyaya ge-
tirdi. İkiz gebeliğinden olan kızını 
doğumdan 2 gün sonra kentte yeni 
doğan servisi olmaması nedeniyle 
kaybeden Çiğdem Göktaş Tekin, 
955 gram doğan bebeği için yeni 
doğan servisi bulunan Medicana 
Konya Hastanesine başvurdu. Yeni 
Doğan Servisinde tedavi altına alı-
nan Aren bebek, 100 günde 955 

gramdan 2 bin 400 grama yüksele-
rek hayata tutunmayı başardı.

Erken doğumda yeni doğan 
servisinin önemine değinen Çiğ-
dem Göktaş Tekin, 100 günde ya-
şadıklarının çok zor olduğunu söy-
ledi. İkiz gebe olduğunu söyleyen 
Çiğdem Göktaş Tekin, “Normalde 
Ekim ayının yirmisinde doğum 
yapmam planlanıyordu. Ancak 14 
Temmuz’da sancılarımla Karaman 
Devlet Hastanesine gittim. Bebek-
lerimin aniden doğacağını öğren-
dim, doğuma alındım. 

Böyle bir şeye çok uzaktım o 
yüzden her anne için bir yıkım ol-
duğunu düşünüyorum bunun ama 
en önemli şey kendini suçlamadım. 

Olması gerektiğine inandım ve sü-
reci sürekli bu şekilde atlatmaya 
çalıştım” dedi.

‘BEBEKLERİN YENİ DOĞAN 
SERVİSİNE İHTİYACI VAR’

Bebeklerin doğduğunda yeni 
doğan bölümüne ihtiyacı olduğu-
nu sonradan öğrendiğini anlatan 
Çiğdem Göktaş Tekin, “Buna daha 
çok yabancıydım. Böyle bir yerin 
varlığını bile bilmiyordum aslında. 
Başıma geldikten sonra öğrendim. 
Karaman’dan Medicana’ya geldik. 
Kızımı 48 saat içerisinde kaybettim, 
bunun sebebi ambulans sürecinde 
beyin kanaması geçirmesi ve 48 
saat dayanabildi. Oğlum doğdu-
ğunda 955 gramdı 2 gün içerisinde 

800 grama düştü ödemleri attı. Bu 
süreç gerçekten anneler, hekim-
ler, hemşireler için zor bir süreç. 
Medicana ekibine teşekkür ediyo-
rum bugün 100. günümüz taburcu 
oluyoruz. 800 gramdan 2 bin 400 
grama yükseldik. Bu süreçte çok 
farklı şeyler yaşadık. Belki sıradan 
bir doğum yapan anne bunları bi-
lemez. Enfeksiyon yaşadık beyin 
kanaması vardı. Her erken doğan 
bebeğin gözlerinde problem olma 
oranı yüksek hala onu takip edi-
yoruz. Küçük bir ameliyat olacağız 
onun endişesindeyiz. Medicana ça-
lışanları ile biz bu süreci çok güzel 
atlattık” ifadelerini kullandı.
n İHA

955 gram doğdu, 100 günde hayata tutundu
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85
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Yapı mühendisliği ve çelik yapı-
lar alanlarında uygulama esnasında 
karşılaşılan zorluklar ve kabul gören 
çözümler ile birlikte araştırmacılara, 
uygulamacılara ve eğitimcilere en 
güncel gelişmelerin sunulması ve 
tartışılması için başlıca bir disiplinler 
arası platform oluşturan sempozyu-
mun açılış programı KTO Karatay 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

Programa KTO Karatay Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Atilla Özütok, TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Cemal Gökçe, KTO Karatay Üni-
versitesi Öğretim Üyesi ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman 
Kamil Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
yöneticileri, TÜMSİAD Konya Şu-
besi Başkanı, Konya Sanayi Odası 
Meclis Üyeleri, MÜSİAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Meslek Odaları ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan 
ve temsilcileri, yurt içinden ve yurt 
dışından akademisyenler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Süleyman Kamil Akın gerçekleştirdi. 
Açılış konuşmasında, sempozyu-

ma ev sahipliği yapmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Akın, “Toplumların varlıklarını sür-
dürebilmesi, ancak bilim ve teknoloji 
açısından yaşanan gelişmelerin takip 
edilmesi, günlük hayatta uygulan-
ması ile mümkündür. Bu bağlamda 
sempozyumumuzun mevcut geliş-
melerin paylaşılması ve paydaşlara 
aktarılması için bir köprü olmasını 
diliyoruz.” dedi. 

‘ÇELİK YAPILAR EYFEL KULESİ 
İLE DÜNYANIN DİKKATİNİ 

ÇEKMEYE BAŞLADI’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Gürkan Yağcıoğlu yaptığı konuşma-
sında Kıbrıslı İnşaat Mühendisleri 
olarak sempozyumda bulunmala-
rından dolayı duydukları memnuni-

yetlerini ifade etti. “3 gün sürecek 
sempozyumda birbirinden değerli 
çalışmalar, yurtiçi ve yurt dışındaki 
gelişmeleri yakından takip etme-
mize ve güncel bilgiler edinmemize 
yardımcı olacak. Bizler de bu sem-
pozyumda Kıbrıslı İnşaat Mühendis-
leri olarak bulunmaktan memnuni-
yet duyuyoruz.” dedi.  Çelik yapıların 
tarihine de değinen Başkan Yağcıoğ-
lu, 18. yüzyılda başlayan sanayi dev-
rimi ile çelik yapılara ilgi artmış ve 
1887 yılında Paris’te inşa edilen Ey-
fel Kulesi ile çelik yapılar tüm dün-
yanın dikkatini çekmeye başlamıştır. 
“şeklinde konuştu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe 
konuşmasında “İnşaat Mühendis-
liği insana değen, doğada var olan 

ne varsa onunla ilgilenen bir meslek 
alanıdır. Bu çerçevede çelik sempoz-
yumu konusu, İnşaat Mühendisleri 
Odası gündemine giren önemli bir 
alandır. Çelik sanayisinin gelişmiş 
olduğu ülkeler, genel anlamda ge-
lişmesini tamamlamış olan ülkeler-
dir ve bu sempozyumun Konya’da 
yapılıyor olması da ayrı bir öneme 
sahiptir.“ diyerek sempozyumun 
önemine değindi ve sempozyumda 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 

8. Uluslararası Çelik Yapılar 
Sempozyumu 25-26 Ekim tarihle-
rinde çelik yapıların boyutlandırıl-
ması, güçlendirilmesi, uygulanması 
konularının sunulacağı oturumlar ve 
birbirinden değerli isimler ile KTO 
Karatay Üniversitesi kampüsünde 
devam edecek. n HABER MERKEZİ

Barış Pınarı Harekatı’na ABD ile 
varılan anlaşma çerçevesinde ara veril-
mişti.  Harekata 120 saat ara verilme-
siyle birlikte PYD/YPG terör örgütünün 
bölgeden çıkacağı ABD tarafından 
taahhüt edildi. Bu anlaşmanın hemen 
ardından ise Türkiye’ye karşı bütün 
yaptırımların ve yaptırım hazırlıklarının 
geri çekileceği, Amerika tarafından du-
yuruldu. Ancak anlaşmanın arkasından 
Türkiye’nin bu hamlesinin neler getire-
ceği ve ABD’nin sözünde durmaması 
halinde neler olacağı merak konusuy-
du. Üstelik harekat başlamışken böyle 
bir gelişme sahiden erken mi soruları 
epey tartışıldı. Bu tartışmalar devam 
ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Putin’in görüşmesi sonra-
sında ilan edilen mutabakat gösterdi 
ki, Türkiye birden fazla seçeneği çalış-
mıştı. 

Saha da bulunmamızın masada 
elimizi güçlendirdiğini gördük. Ön-

ceki yazılarımızda da belirttiğimiz 
üzere dik ve net tavrı ile sahada 
bulunmanın çok önemli olduğunu 
bir kez daha tecrübe ettik. Sahadaki 
kararlı duruşumuz masada elimizi 
yükseltme imkanı sağlamıştır.

Türkiye’nin bir ayağı sahadayken 
iki küresel aktör ile anlaşma yapmış 
olması göz ardı edilemez bir diplo-
matik hamle olarak okunmalıdır. İlk 
etapta yapılan anlaşma çerçevesinde 
ABD’nin bölgeden çekilmeye başla-
ması ile sürecin başladığını gördük. 
Üstelik bölgeden çekilen ABD as-
kerlerini yerel işbirlikçi teröristlerin 
taşlaması hadisesinin aslında bölge 
üzerindeki bütün dengeleri gösterir 
nitelikte olduğunu düşünmekteyim. 
Bu meseleyi başka bir zaman yazmak 
istiyorum. Bunun için konumuza dö-
necek olursak, bölgeden çekileceği 
taahhüt edilen teröristlerin taciz ateşleri 
sebebiyle Türkiye’de kamuoyu endişe-

lenmeye başladı. Ancak 
Türkiye’nin hesaplı dip-
lomasisi bölgeden ABD 
askerlerinin çekilmesini 
sağlamış oldu. Süreç 
itibariyle bu çekilme es-
nasında rejim güçlerinin 
kimi bölgelere yöneldiği 
görüldü. Bu durumda 
Türkiye açısından bir 
endişe yarattı. Öyle ki 
Esad’ın YPG/PYD’li terö-
ristler ile anlaşmış olması ihtimali ve 
Esad ile Rusya’nın YPG/PYD’li terörist-
lerin hamisi olacağı tehlikesi gündeme 
gelmiş oldu. Bu sıralarda Putin ile 
Cumhurbaşkanı’nın görüşmesini me-
rakla bekliyorduk. Bu görüşme sonra-
sında ise pek çoğumuzun beklemediği 
bir sonuç çıktı. Yayınlanan mutabakat 

çerçevesinde Türkiye’nin 
ABD karşısında Rusya’yı 
devreye sokmuş olması 
yine önemli bir hamle 
olarak görülmelidir. Öte 
yandan mutabakat mad-
delerine bakıldığı takdirde 
Türkiye’nin politikalarının 
daha saha temelli bir hale 
geldiği söylenebilir. İlk 
madde de Suriye’nin siya-
si birliği ve toprak bütün-

lüğü ile Türkiye’nin milli güvenliğinin 
aynı anda anılması aslında önemli bir 
mesajdır. Suriye’nin toprak bütünlüğü 
Türkiye’nin sınırında bir terör devleti-
nin kurulmaması adına önemlidir ve 
bu artık mutabakat aracılığıyla kabul 
edilmektedir. Mutabakatın 5. Maddesi 
çerçevesinde Rusya ile atılacak olan 

ortak devriye meselesi de çok kritik-
tir. Rusya bu maddede teröristlerin 
tahliyesini garanti ediyor ve  olası 
bir aksilikte ise Türkiye’nin müda-

hale hakkına saygı duyacağını belir-
tiyor. Üstelik ortak devriye kararı ile 
ABD’ye karşı Rusya ile yeni bir denge 
hesabının güdüldüğü ve sahada Rus 
askerleri ile Türkiye’nin elinin güçle-
neceği açıktır. 

Mutabakatın 4.Maddesi ise Tür-
kiye’nin gelecek Suriye politikası hak-
kında ipucu vermektedir.  1998 yılında 
Türkiye ile Hafız Esad Suriye’si arasın-
da imzalanan ‘’Adana Mutabakatına’’ 
vurgu yapılması, Türkiye’nin artık 
Suriye’de resmi bir muhatap kabul 
edeceğine işaret etmektedir. Peki her-
kesin dillendirdiği Adana Mutabakatı 
Nedir?

Öcalan’ın Suriye’de bulunması ve 
PKK teröründen dolayı Türkiye ile Suri-
ye’nin arası epey gergindi. Bu gerginlik 

durumu her geçen gün yükselmektey-
di. Türkiye ise baskılarını artırmaktan 
geri adım atmaya niyetli gözükmü-
yordu. Bu dönemde Türkiye’nin bas-
kılarına dayanamayan Suriye, terörist 
başının 9 Ekim 1998’de ülkesinden 
çıkmasını sağladı. Sonrasında ise ara-
ya ABD ve Hüsnü Mübarek girip Suriye 
ile anlaşmaya katkı sağladılar.  

Bu kapsamda 20 Ekim 1998’de 
imzalanan mutabakat ile Suriye, Tür-
kiye’ye karşı  teröre müsaade etmeye-
ceğine dair bir teminat verdi. PKK’nın 
kamplarının kapatılmasından tutunda, 
silahlarına el konulmasına kadar birçok 
teminat verilmekteydi. Bu mutabakat 
çerçevesinde Hafız Esad’ın öldüğü 
2000 yılına kadar 6 kez güvenlik top-
lantısı yapıldı. 

Bugün tekrar gündeme gelen 
mutabakat sayesinde Suriye’nin te-
röristlerin hamisi olamayacağı ga-
ranti altına alınmış oldu.

SURİYE’DE GELİNEN SON NOKTA VE ADANA MUTABAKATI

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Çelik Yapılar Sempozyumu başladı

Çelik yapıların geleceği 
KTO Karatay’da konuşuldu

SÜ Engelli Öğrenci Birimi, 
öğrencileriyle biraraya geldi

Selçuk Üniversitesi Engelli 
Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, 
yeni dönem öğrencileriyle tanış-
ma kahvaltısında bir araya geldi. 
Selçuk Üniversitesi Binicilik Sosyal 
Tesislerinde düzenlenen progra-
ma;  Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut ve eşi Saliha Karabu-
lut, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın eşi Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dr. Funda Toprak,  En-
gelli Öğrenci Birimi Koordinatörü 
Araştırmacı Cemil Paslı, SÜ Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamile 
Marakoğlu, Engelli Öğrenci Birimi 
Sosyal Hizmet Uzmanı Muammer 
Durukan, Yapı İşleri ve Teknik Da-
ire Başkanı İnş. Müh. Osman Or-
han, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Abdullah Yorulmaz, Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanı Kemal Atal ve 
öğrenciler katıldı. Engelli Öğrenci 
Birimi Koordinatörü Araştırmacı 
Cemil Paslı, “242 özel öğrencimiz 
var, seneye de hedefimiz 300 öğ-
renciyi geçmek. Önümüzdeki gün-
lerde güzel bir faaliyet düzenleye-
ceğimizin müjdesini de vereyim.  
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ah-
met Kağan Karabulut hocamız ye-
rini ayarladı. Birimimize uygun bir 
hatıra ormanımız olacak.250 tane 
ağaçla beraber başlayacağız. Yine 
kültürel ve sportif faaliyetlerle, kan 
bağışı kampanyasıyla faaliyetle-
rimizi geleneksel hale getirmek 
istiyoruz. Bu özel arkadaşların ve 
bu özel insanların içinde yaşadım 
ve hayatıma da yansıdığını görü-
yorum. Bir toplumun, bir devletin, 
bir medeniyetin bu özel insanlarla 
birebir ilgilenmesi ve baş tacı ya-
pılması gerektiğini düşünüyorum. 
Buraya katılan herkese çok teşek-
kür ederim. Sizden katkılarınızı ve 
desteklerinizi bekliyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut, “Üniversitemizde engelli 
öğrencilerimiz açısından epeyce 
mesafe katedildi. Herkese kam-
püste ulaşılabilirlik, erişebilirlik 

noktasında yüzde 70’lerin üzerin-
de bir gelişmişlik kaydettik. Zaten 
yönetim kurumumuzda sevgili 
daire başkanlarımız var. Öğren-
cilerimizle ilgili kanun gereği, sa-
hip olduğu hakların duyurulması 
açısından öğrenci işlerimizden de 
yardım alıyoruz. Dolayısıyla yap-
tığımız faaliyetlerde Kurumsal 
İletişim Koordinatörlüğünden de 
destek alıyoruz. Bu manada çorba-
da tuzu olan herkese teşekkür edi-
yorum. 18 tane ilçe okullarımızda 
olan meslek yüksekokullarımızda 
bunların pek çoğunda  dışardan 
girişte engelli asansörleri var. Ta-
bii öğrencilerimizden de temsilci-
lerimiz var. Sizden gelen talepleri 
anında değerlendiriyoruz. Öğretim 
görevlilerini, asistanları ve araştır-
ma görevlilerini sizin haklarınız ko-
nusunda bilgilendirdik. Yaptığımız 
işlerde mutlaka sizin görüşlerinizi 
almaya dikkat ediyoruz. 250 ağa-
cımız için yer ayarladık. Ormanın 
ismini bulmak sizin işiniz. Allah 
için secde edecek alnınız,  Allah 
için atan bir kalbiniz olduğu süre-
ce ve insanları sevecek beyniniz, 
yüreğiniz olduğu sürece hiç kimse 
engelli değildir. Yaptığımız faali-
yetlere muhakkak katkıda bulun-
manızı istiyoruz. Hayatın içinde ve 
her yerinde ruhunuzla, yüreğinizle 
olmanızı istiyoruz. Hepinizi gönül 
dolusu kucaklıyorum” şeklinde ko-
nuştu. 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın eşi Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dr. Funda Toprak 
“Aranızda bulunmaktan çok mutlu 
oldum. Selçuk Üniversitesinin çok 
güzel çalışmaları var. Geçen hafta-
da Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile 
ve Toplum Hizmetleri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürlü-
ğü (KATUM)’la birlikte Seydişe-
hir’deydik. Orada da çok güzel bir 
etkinliğe Selçuk Üniversitesi des-
tek oldu. Burada emeği geçen her-
kese çok teşekkür ediyorum. Her 
zaman aranızda olmaktan mutlu 
olacağım” dedi.  Program toplu 
fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Konya, Türkiye’nin dört bir 
tarafında bulunan tespih meraklı-
larını Konya’da bir araya getirecek 
güzel bir mekana ev sahipliği ya-
pacak. Aziziye Mahallesi Selimiye 
Caddesi Faruk Önder İş Hanı’nda 
Pazar günü saat 14.00’de açılışı 
yapılacak olan iş yeri sahibi Burhan 
Balcı, açılışa Konya’da bulunan 
tüm tespih meraklılarını davet etti.

Balcı, “27 Ekim Pazar günü 
açılışını yapacağımız iş yerimiz-
de Türkiye’nin dört bir tarafından 
gelen tespih meraklılarını ağırla-
yacağız. Bu işe gönül veren tespih 
koleksiyoncuları ve meraklıları 
olan arkadaşlar iş yerinde hem 

getirdikleri tespihleri sergileme 
imkanı bulacak hem haftanın be-
lirli günlerinde düzenlenecek olan 
Mezat’ta satma imkanı bulacak. 

Konya’daki tüm tespihçile-
rin bir araya gelme ve buluşma 
mekanı olan iş yerimizde tespih 
sahipleri satışa katılacakları gibi 
takas yolu ile de ürünlerini değiş-
tirebilecekler. Bu işe gönül veren 
tüm arkadaşlarımızı ve hemşehri-
lerimizi Pazar günü yapılacak olan 
açılışımıza davet ediyoruz. İş yeri-
miz haftanın 7 günü sıcak sohbet 
ortamı ve tespih alışverişi ile tüm 
halkımızın hizmetinde olacak” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Konya’da tespihin kalbi burada atacak
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Kaf Dağı’nın dansçıları 
Konya’ya geliyor

Kaf Dağı’nın dansçıları, muh-
teşem koreografi, kostümleri ve 
müzikleriyle Türkiye turnesi kapsa-
mında, 30 Ekim’de Konya’da sah-
ne alacak. Rusya Federasyonuna 
bağlı Adige Özerk Cumhuriyeti’nin 
Devlet Akademik Halk Dansları 
Topluluğu ‘Nalmes’, 30 Ekim’de 
Konya’da sahne alacak. Çerkes 
danslarının dünyadaki en önemli 
temsilcilerinden ‘Nalmes’, Konya 
Çerkes Derneği’nin davetlisi olarak 
Kafdans organizasyonuyla, 30 Ekim 
Çarşamba günü saat 20.30’da Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde sahne 
alacak.

KÜLTÜRÜ ANLATACAK
83 yıllık tarihi boyunca, tüm 

dünyada katıldığı festivallerde sayı-
sız ödül alan Kaf Dağı’nın dansçıları, 
50 kişilik dans kadrosu ve orkestra-
sıyla 45’er dakikalık 2 sahneden 

oluşan 1.5 saatlik gösterisi sunacak. 
Çerkes dilinde ‘elmas’ anlamına ge-
len Nalmes’, muhteşem koreografi 
ve geleneksel kostümleriyle binler-
ce yıllık Çerkes kültürünü, müzikler 
ve danslarla anlatacak.

5 KITADA 8 BİN GÖSTERİ
Kurulduğu 1936’dan bu yana; 

Amerika, Avustralya, Japonya, İs-
panya, İtalya, Fransa, Portekiz, Al-
manya, Çin gibi ülkeler dahil olmak 
üzere dünyanın 5 kıtasında 80’i 
aşkın ülkede 8 binden fazla gösteri 
gerçekleştiren Nalmes, 20 milyon-
dan fazla izleyiciye ulaştı. Topluluk, 
dünyanın en tanınmış profesyonel 
dans festivalleri ve yarışmalarında 
30’dan fazla ödül kazandı. Sanat-
severler gösteri biletlerini; SKM 
gişeleri, Konya Çerkes Derneği ve 
Biletix’ten temin edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası; Suriye, Irak Filistin Sempozyumu’nda Selçuklu coğrafyasının 
başkentinin Konya olduğunu, Selçukluların ise bin yıl önce Irak ve Suriye’de var olduğunu dile getirdi

‘Selçuklu coğrafyasının
başkenti Konya’dır!’

Necmettin Erbakan Üniversite-
si, Selçuklu Belediyesi ve Türk Ta-
rih Kurumu tarafından düzenlenen 
“Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğ-
rafyası; Suriye, Irak Filistin Sempoz-
yumu” açılış töreni Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ze-
keriya Mızırak, NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanı, NEÜ Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
sempozyumun çıkış amacının Sel-
çukluların Irak ve Suriye bölgesin-
deki bin yıl önceki varlığını anlatmak 
ve tüm dünyanın bu konuya dikkati-
ni çekmek olduğunu söyleyerek böl-
gedeki hareketlilik ve bugünkü gün-
cel durum olan Barış Pınarı Harekatı 
ile ilgili de sempozyumda değerli 
paylaşımlar yapılacağının altını çizdi. 

Selçuklu tarihini anlatmak üze-
re yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veren Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Daha 
önce başlatmış olduğumuz Sum-
mer School yani Yaz Okulu projesi-
ni İngilizce olarak Selçuklu Tarihini 
anlatmak üzere tamamen yabancı 
öğrencilere dönük bir biçimde baş-
lattık. Nitekim Konya’nın çok güçlü 
sanat ve tarih birikimi var. Bu biri-
kimin sadece bizim tarafımızdan 
görülmesi yeterli değil, bunu dünya 
çapında paylaşmamız gerektiğini 
düşünerek uygulamaya koyduk. 
Merkez Yönetimden farklı bir prog-
ramımız olan Selçuklu Okumaları 
eğitimini tamamlayan arkadaşlara 
açılış etkinliğinin ardından sertifika 
dağıtımı yapacağız. Selçuklu Oku-
malarının muhtevası ise şundan 
oluşuyor, iki yıl boyunca, iki kademe 
olarak Selçuklu tarihini, kültürünü 
ve medeniyetini anlayacak birey-
lerin yetiştirilmesine yönelik bir 
programdı. Dolayısıyla içerisinde 
öncelikle Farsça, sonra Arapça ve 
Selçuklu Tarihini öğreten bir prog-
ram uyguluyoruz. Bunun dışında 
yine merkez bünyesinde ve üniver-
sitemizin Sanat Tarihi Bölümüyle 
ortaklaşa olarak Gevale Kalesinde 
bir kazı çalışması yürütüyoruz. Bu 
kazıda bize en önemli desteği ve 
hem Kültür Bakanlığı hem de Sel-
çuklu Belediyesine teşekkürü borç 
bilirim. Türkiye’de gerçekten örne-
ğine az rastlanır güçlü 3 kurumun 
birlikteliğinde yapılan bilimsel ve 
tarihi bir kazı gerçekleştirilmektedir. 
Çok önemli buluntular elde ettik ve 
yine bu kazı kapsamında bölgede 
yapmış olduğumuz nicel araştırma-
lar neticesinde Selçuklu dönemine 
ait ismi kayıtlarda var olan fakat yeri 
belli olmayan Külabat olarak dilimi-
zin hitap ettiği yapıya ulaşmış bu-
lunuyoruz. İlgili yerlere bilgi verdik 
şu anda çalışmalarımız devam edi-
yor. Belli bir olgunluğa ulaştığımız 
zaman bunun imalı ile ilgili bilgiler 
paylaşacağız” dedi.
‘BARIŞ PINARI’NDA GERİ ÇEKİLMEYİ 

BEKLEMİYORDUK’
Selçuklunun bin yıl önce Irak ve 

Suriye coğrafyasında olduğunu be-
lirten Çaycı sözlerine şöyle devam 
etti, “Barış Pınarı Harekatı öncelik-
le halkımıza anlatmak, daha sonra 
ise tüm dünyanın dikkatini çekmek 
amacıyla giriştiğimiz bir operasyon-
du. Bu Harekatın rücu bulmasını 
beklemiyorduk. Biz meslektaşları-
mızla 10 aylık süredir çalışmaktayız 
hem bugünkü aktüel durum hem de 
1000 yıl önce Selçuklunun bu coğ-
rafyada varlığı hususunda 66 tane 
başlık altında bu konu tartışılacak-
tır.”

‘BİLGİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR’
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Rektör Yardımcısı Zekeriya Mız-
rak’da, “Bilindiği üzere üniversiteler 
bilgi üreten kurumlardır. Bu bilgi de 
ülkenin kalkınması, gelişmesi ve ile-
ri gitmesi için en önemli faktördür. 
Üniversiteler bu toplumun göz be-
beği kurumlar zira diğer kurumlar 
kendi alanları ile alakalı sistematik 
konularda çalışırken, üniversiteler 
sağlık bilimlerinden, sosyal bilimle-
re her alanda hem eğitim, öğretimle 
uğraşırken hem de toplumun önüne 
ihtiyaçları çözme bağlamında strate-

ji üretmektedir. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi olarak 38 bin gencimizi 
hazırlarken, bir taraftan da kurdu-
ğumuz merkezlerle bu ülkenin en-
telektüel sermayesine katkı yapmak 
adına 2 bine yakın öğretim görevlisi 
ile çalışıyoruz. 25 adet eğitim, kül-
tür, bilim, sağlık alanında hizmet 
veren merkezimiz var. Konya gibi 
bir şehre yakışır hizmetler vermekte 
bizim görevimiz. Böylesi güzel bir 
alanda sempozyum yapma fırsa-
tı verildiği için Konya Büyükşehir 
Belediyesine, yoğun programlarına 
rağmen bizi kırmayıp katılım sağla-
yan sayın Vali Bey’e ve siz katılımcı-
lara çok teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu. 

‘KONU TARİHİMİZSE 
YOĞUNLUK ÖNEMSİZ’

Selçuklu Tarihi, Coğrafyası sem-
pozyum açılışında konuşan Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, “Hocalarımızın 
da bahsettiği gibi konu ilim, irfan, 
bilim, şanlı tarihimiz ve şanlı mede-
niyetimiz olduğu zaman programlar 
ne kadar yoğun olursa olsun katılım 
sağlarız. İzleri Hititlerden, Romalı-
lardan ve en son Selçuklu’nun da ol-
duğu benimde gördüğümde büyük 
bir şaşkınlık yaşadığım Sivridağın 
tepesinde bir alan var. Etrafımıza 
baktığımız zaman Konya’da gerçek-
ten tarih ve çok eski medeniyetlerin 
fışkırdığını görebiliyoruz. Çatalhö-
yük ve İvriz bunun en büyük kanı-
tıdır. Konya her yönden önemli bir 
şehir. Anadolu Selçuklu Devletine 
212 sene başkentlik yapmış olması 
zaten başlı başına özel bir şehir ha-
line getiriyor. 15 gün önce gerçek-
leştirdiğimiz Pakistan ziyaretinde 
Konya adı geçinde devlet başkanı 
protokolü uyguladılar. Ve bunu da 
kendileri ifade ettiler. Konya’nın 
dünya ve islam tarihindeki önemini 
göstermiş olduk. Kafamızı kaldırıp 
baktığımızda sanat eserleri, kültürel 
eserler, Hz. Mevlana’nın öğretileri 
ve dünyaya eşsiz bakışı bizi gerçek-

ten onurlandırıyor. İnsanların geliş-
mesi adına yapılan bir sürü projeler 
var bunlar da tamamlandıktan son-
ra Konya daha yaşamaya değer bir 
şehir olacaktır” dedi.

‘TARİHİMİZ GÖRÜNÜR 
HALE GELECEK’

Devam eden çalışmalar oldu-
ğunu dile getiren Toprak, “Gerek 
valilik gerekse Kültür Bakanlığımız 
tarafından devam ermekte olan 
çalışmalarımız bittiği zaman Kon-
ya’mızın tarihi daha çok fark edile-
cek, görünür hale gelecektir. İşte bu 
kıymeti bize kazandıran en önemli 
husus ise Selçuklu medeniyetinin 
günümüze kadar kendini koruyarak 
gelmiş olmasıdır. Kaynağına bak-
tığımız zaman Selçuklular sadece 
Konya için değil, Türk ve islam ta-
rihinde çok güçlü, çok büyük bir sa-
nat kültürden bahsedilir. Bildiğiniz 
gibi Alaaddin Keykubat’ın Osman 
Gazi’ye ve Osmanlının kuruluşun-
da çok önemli bir payı var. 3 kıtaya 
yayılmış olan atalarımızla, bizim ne 
kadar köklü bir tarihe. Ne kadar kök-
lü bir geçmişe, medeniyete, kültüre, 
adalet, hizmet ve şefkat duygusuna 
sahip olduğumuz bilinir. Sonradan 
kurulmuş ya da bir araya getirilmiş 
ortak kültürü oluşmamış bir millet-
ten söz etmiyoruz. Kökü binlerce 
seneye uzayan, süzüle süzüle gel-
miş ve en ideal noktaya ulaşmış za-
manında hem siyasi hem de askeri 
manada büyük bir güç sahibi olarak 
sözü geçen milletin evlatlarıyız. Bu 
atalarımızın bize bıraktığı en büyük 
miras. Bizimde bu mirasın hakkını 
vermemiz gerekiyor. Sağlam dur-
madığımız zaman, ilerlemediğimiz 
zaman hakları tam olarak yerine 
getirememişiz demektir. Sempoz-
yum konularına birkaç defa göz at-
tım ve çok önemli konular olduğunu 
gördüm. Eskiden bizim tarih kitap-
larında yer alan konularla beraber 
daha çok devlet gözüyle yazılmış ve 
orduların stratejileri ile belirlenmiş 

tarihin haricinde, o dönemde halkın 
yaşadığı, sokaklarda konuşulan, üre-
tilen sanat, kültür veya devletin alt 
kademelerinin bir topluma gitme-
den önce veya sonra orada ki kişiler-
le münasebetleri, sanat tarihleri gibi 
birçok geniş kapsamlı başlık gör-
düm. Selçuklu geldi burayı fethetti 
gibi klişe laflardan ziyade, bunun 
altında yatan sosyolojik, kültürel alt 
yapıyı görmemizde fayda var. Bunu 
görürken de sadece okumak değil, o 
zaman ki yaşanmışlıkları bu günkü 
hayatınıza aşılamanız da çok önem-
lidir” şeklinde konuştu.

‘DİDİK DİDİK ARAŞTIRMIŞLAR’
Vali Toprak, “Osmanlı yönetim 

tarzını az çok biliyorsunuz. Geçmiş 
tarihlerimizi 10 yıllarca belki de 100 
yıllarca didik didik incelemişler. Bu 
kadar geniş bir toprakta ve bugünün 
imkanları olmadan, o şartlar altında 
nasıl bu kadar adaletli ve güçlü şe-
kilde yönetiyorlar diye araştırmışlar 
ve bunlar onların konusu olmuş. Biz 
öyle bir devletten geliyoruz ki çok iyi 
bilmemiz gereken, üzerinde düşün-
memiz gereken atalarımız ne yap-
mış? Nasıl karşılık almış? Hangi po-
litikaları izlemişler? Diye kendimize 
sormamız gerekiyor ve başkalarının 
yaptığı gibi bizimde kendi geçmişi-
mizi araştırıp, uygulamaya koyma-
mız, içinden dersler çıkarmamız ge-
rekiyor. Mesela en basitinden başka 
bir ülkeye gittiniz zaman orada bir 
başarı kat edebilmek için o ülkenin 
hassasiyetlerini bilmeniz gerekiyor. 
Onları bilmediğiniz zaman orada 
akla hayale sığmayacak skandallar 
yaşanabilir. Onun için elimizden 
geldiğince bilgi edinmemiz gere-
kiyor. İnancımız gereği zaten bilgi 
edinmekten uzak durmamamız ge-
rekiyor. Bende fırsat buldukça üni-
versite ortamlarında bulunup, genç-
lerimizin heyecanlarına ortak olmak 
istiyorum.  Günümüzde kitaplar var 
tabi ki ama Selçuklu biraz daha bu-
lanık duruyor. Bunların daha da ir-
delenmesi, daha çok açığa çıkması 
ve netleştirilmesi lazım. Geçmişi-
mizi kesinlikle yok saymadan fakat 
günümüzün getirdiği teknolojileri 
geçmişimizle birleştirerek yolumuza 
emin adımlarla devam etmemiz ge-
rekiyor. Türkiye gerçekten güçlü ve 
yıldızı parlayan bir konuma sahip.” 
ifadeleri kullandı.

Sempozyum açılışının ardından 
Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. Dr. 
Cengiz Tomar, Prof. Dr. Mustafa 
Sabri Küçükaşçı’nın katılımlarıyla 
oturum başkanlığını Prof. Dr. Mu-
rat Çemrek’in yaptığı ‘Günümüzde 
Ortadoğu Meselesi’ isimli Panel ile 
devam edildi. Yapılan panelde gü-
nümüz şartlarında Orta Doğu’da 
meydana gelen problemler konu 
alındı. n BERKCAN BAŞ
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YAZAR SALON

SÖYLEŞİ

N İSLAM YAŞAR

N MUHAMMET ALİ ORAK

N ERHAN AFYONCU

N AYKUT ERTUĞRUL

N MURAT BAŞARAN

N ŞEBNEM AKYÜZ

N AYDIN USTA

N KENAN GÜRSOY

N KADİR CANATAN

N BEKİR BİÇER

N SİNAN CEYLAN

N ERKAN GÖKSU

NBİLAL SAMI GÖKDEMİR

NHAYDAR ERGÜLEN

NHATİCE KÜBRA TONGAR

NCİHAN PİYADEOĞLU

N BEKİR MANAV

NİSMAİL HAKKI AYDIN

N ADNAN ESKİKURT
     M. AKİF CEYLAN

N SANİYE BENCİK KANGAL

N GÜLŞEN GAZEL

N LÜTFİ ŞAHSUVAROĞLU

N MUHARREM KESİK

MALAZGiRT

ISFAHAN

ANADOLU ODİTORYUM

KONYA ODİTORYUM

ISFAHAN

KONYA ODİTORYUM

MİRYOKEFALON

ISFAHAN

MALAZGiRT

ISFAHAN

ISFAHAN

MALAZGİRT

MİRYOKEFALON

MALAZGİRT

ANADOLU ODİTORYUM

MİRYOKEFALON

ISFAHAN

MALAZGİRT

MİRYOKEFALON

KONYA ODİTORYUM

MİRYOKEFALON

MALAZGİRT

MALAZGİRT

SAAT

11.00

15.00

13.00

17.00

12.00

15.00

14.00

17.00

13.00

16.00

14.00

18.00

12.00

15.00

14.00

17.00

13.00

16.00

15.00

12.30

16.00

14.00

17.00

YAZAR STAND

İMZA

N DEMET ESEN

N AYKUT ARTAN

N İBRAHİM ÇOBAN

N HÜSEYİN ŞAHBAZ

N LÜTFI ŞAHIN

N İBRAHİM ÖZBAY

N SONGÜL ÜNSAL

N LEYLA UYSAL

N BİLAL SAMİ GÖKDEMİR

N ÖMER ARSLAN

N MERAL AYDIN

N SİBEL KÖSE

N FENDİYE DİNÇ

N MUSTAFA TENKER

N HASAN ÜNAL

N ZUHAL AY

N BAYRAM YILDIZGİL

ÇİMKE YAYINEVİ

PAYİDAR YAYINLARI

OLİMPOS YAYINLARI

BAYGENÇ YAYINCILIK

MORENA YAYINLARI

DOLCE VİTA KİTAP

OLİMPOS YAYINLARI

ELEPHANT YAYINLARI 

DOLCE VİTA KİTAP

ÇİMKE YAYINEVİ

MORENA YAYINLARI

ASIR KİTAP

ASIR KİTAP

PARYA KİTAP

BAYGENÇ YAYINCILIK

ASIR KİTAP

PARANA YAYINCILIK

SAAT

10.00

12.00-16.00

15.00

13.00

17.00

11.00-17.00

13.00

12.00

13.00

10.00

12.00

14.00

13.00

15.00

12.00

13.00

ETKİNLİKLER SAAT 10.00 - 18.00 ARASI

..
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‘Seçim yarışının herkes için eşit olmasını isteriz’
Sağlık-Sen Konya Şube Başkan 

Adayı Gökhan Arıcan, seçim süre-
cinde yaşanan olaylar ve kendisine 
yönelik söylemler üzerine bir açıkla-
ma yaptı. “Seçim süreci başladığı ta-
rihten itibaren sahada yapacağımız 
hizmetleri anlattık ve adaylar arasın-
da polemiğe girmeme kararı aldık. 
Fakat son dönemde tarafımıza atılan 
iftiralar bizi bu açıklamayı yapma 
durumunda bırakmıştır” diyen Sağ-
lık-Sen Konya Şube Başkan Adayı 
Gökhan Arıcan, “Bu süreçte aday-
larımızdan biri olan Ahmet Nihat 
Baysal Beyin Şanlıurfa iline görev-
lendirilmiş olmasının sebebi olarak 
tarafımıza iftira atılmaktadır. Yaptı-
ğımız araştırmalarda Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesinden ilgili Uz-
man Hekim branşında yapılan geçici 
görevlendirmelerin hizmet puanına 
göre sırayla yapıldığı görülmüştür. 

Diğer başkan adayı Himmet Bayar 
Bey de katıldığı radyo programında 
bu geçici görevlendirmenin hizmet 
puanı esas alınarak yapıldığını be-
lirtmiştir. Fakat her iki adayın ekibi 
de bu açıklamayı ve hizmet puanına 
göre yapılmış olan bu görevlendir-
meyi görmezden gelerek sahada bu 
görevlendirmenin şahsım tarafın-
dan yaptırıldığı algısını oluşturmak 
istemektedirler. Bu konu da şahsımı, 
İl Sağlık Müdürlüğümüzü ve Sağlık 
Bakanlığımızı haksız yere suçlaya-
rak zan altında bırakmaktadırlar. 
Dediğimiz gibi yapılan görevlendir-
me usule uygun bir görevlendirme 
olup delege aday başvuru tarihin-
den kaynaklı bir mağduriyet yaşan-
mamıştır. Bu görevlendirmenin en 
kısa zamanda iptal edilip her adayın 
eşit şartlarda yarışmasını ekibimle 
birlikte canı gönülden istemekte ve 

gerekli mercilerin konuya müdahale 
etmesini beklemekteyiz” dedi. 

 Seçimin erken tarihe alınması 
hakkında yetkinin genel merkezde 
olduğuna dikkat çeken Gökhan Arı-
can, “Seçim sürecinde üyelerimizin 
bu seçimin bir an önce yapılmasını 
istemesi, sürecin çok fazla uzama-
sının çalışma huzurunu bozacağını 
ve teşkilatın zarar görmesine sebep 
olacağını düşünerek bu kararı aldık-
larını düşünmekteyiz. Delege baş-
vuru ve seçim sürecinin Genel Baş-
kan Vekilimiz Başkanlığında mevcut 
Şube Başkanının da içinde bulundu-
ğu bir komisyon marifetiyle yürütü-
leceği kararı verilmiş olup, bu kara-
rın tüm adayların demokratik ve eşit 
bir şekilde yarışmasını sağlayacağını 
düşünmekteyiz. Eğer Genel Merke-
zimiz bu yetkisini Konya Şubemize 
vermiş olsaydı, şube yönetim kuru-

lunun başkan adaylarından birinin 
tarafı olması sebebi ile Ahmet Nihat 
Baysal Bey ve şahsımın aleyhine bir 
durum ortaya çıkabilirdi. 23 Ekim 
2019 tarihinde Konya şubemizde 
yaşanan olayların videoya çekilerek 
sosyal medyada ve basında payla-
şılması, Genel Merkezimizin sanki 
yetkisiz bir şekilde Şube seçimlerine 
müdahale ediyor  gibi bir algı yaratı-
larak seçim malzemesi haline getiril-
mesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Sayın 
Genel Başkan Vekilimize ve Genel 
Başkan Yardımcılarımızın şahsına 
yapılan ağır hakaret ve küfürler Sen-
dikamıza ve Mevlana diyarı hoşgörü 
şehri Konya’mıza hiç yakışmamıştır. 
Bu tutum ve davranışlara üyelerimi-
zin sandıkta gereken cevabı verece-
ğine inancımız tamdır” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Traktörün altında kalan 
sürücü hayatını kaybetti

Billboard reklamcılığında 
modernleşme adımı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan ihale ile Wall 
Konya Şube Müdürlüğü tarafın-
dan Konya merkezinde 100 adet 
yeni nesil billboard yerleştirilme-
sine ve reklamcılıkta yenileşmeye 
gidilmesine yönelik harekete ge-
çildi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Wall Konya Şubesi tarafından 
daha modern ve daha teknolojik 
billboardlar yerleştirilerek güvenli 
ve uzun ömürlü reklamcılığı Kon-
ya ile buluşturuyor. Eski billbo-
ardlarda yapıştırılan afişler açıkta 
kaldığından dolayı yıpranması ve 
yırtılması daha kolay oluyor fakat 
yeni yapılan billboardlar hem daha 
teknolojik hem de daha güvenli bir 

reklamcılık anlayışını beraberinde 
getiriyor. Reklam afişlerinin yırtıl-
ma ve yıpranma gibi sorunlarını 
ortadan kaldırıyor.  Wall Konya 
Bölge Müdürü Mehmet Yaşar, 
“Konya genelinde çeşitli sektör-
lerde değişiklik çalışmaları yapılı-
yor. Bu sektörlerden bir tanesi de 
reklamcılık alanında verdiğimiz 
çalışmalarla şehir merkezinde 
yapılacak olan yeni nesil reklam 
billboardlardır. Eski billboardların 
sayısında herhangi bir değişiklik 
olmayacak. Yerleştirilen yeni bill-
boardlar ise daha modern ve uzun 
ömürlü olacak. Yapılan çalışmalar 
yenileşmeyle alakalı” dedi. 
n BERKCAN BAŞ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölge Bakanı Aydın Maruf, kraliyet döneminden cumhuriyet dönemine kadar Irak’a gelen ikti-
darların Türkmenler için acı ve karanlık bir dönem oluşturduğunu, amaçlarının Türkmenleri asimile etmek olduğunu söyledi

‘Türkmenleri asimile
etmeyi hedefliyorlar’

Konya’da konuşan Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Ba-
kanı ve Irak Türkmen Cephesi’nin 
(ITC) IKBY Sorumlusu Aydın Ma-
ruf, “Kraliyet döneminde başlayıp 
Cumhuriyet dönemine kadar Irak’a 
gelen iktidarlar Türkmenler için ka-
ranlık ve acı bir dönem olmuştur. Bu 
süre içerisinde Türkmenlerin varlı-
ğını yok etmek için her türlü baskıyı 
oluşturmuşlardır” dedi.

Konya Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Genç Arkadaş Topluluğu 
tarafından “IKBY’deki Türkmen-
lerin Durumu ve Türkiye” konulu 
konferans düzenlendi. Konferansta 
konuşan Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi (IKBY) Bölge Bakanı ve Irak 
Türkmen Cephesi’nin (ITC) IKBY 
Sorumlusu Aydın Maruf, Irak’ta ya-
şayan etnik grup ve silahlı güçlerin 
Türkmenlerin var olduğu yerlerin 
demografik yapısını değiştirmeye 
çalıştığını söyledi.

‘1. ANAYASA’DA TÜRKMENLER 3. 
ANA UNSURDUR’

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bölgeden çekilişinden sonra 1926 
Ankara Antlaşması’na kadar Irak’ta 
Türkmenlerin kaldığını söyleyen 
Maruf, “O tarihten bugüne kadar 
2003’e kadar Irak’a gelen bütün 

rejimler ve iktidarlar Türkmenle-
rin varlığını yok etmeye çalışmıştır. 
Kraliyet dönemi Irak’ta o zaman 
anayasa yoktu, esasi yasalar vardı. 
O anayasa gibiydi. Irak’ta hem si-
yasi sistemi hem de insan haklarını 

kapsayan, orada olan Türkmenler-
den bahsedilir. Türkmenler Irak’ta 
3. ana unsurdur. 1925’te Irak Ana-
yasası kraliyet döneminde Irak’ta 
Kürtler, Türkmenler ve Araplardan 
oluşmaktadır maddesini geçiriyor. 
Sadece 1. Anayasa’da Türkmenle-
rin varlığından bahsediliyor. Ondan 
sonra kraliyet döneminde başlayıp 
cumhuriyet dönemine kadar Irak’a 
gelen iktidarlar Türkmenler için ka-
ranlık ve acı bir dönem olmuştur” 
dedi.

‘ONLARIN HEDEFİ TÜRKMENLERİ 
ASİMİLE ETMEKTİR’

Türkmenlerin varlığını yok et-
mek için her türlü baskıyı oluştur-
duklarını ifade eden Aydın Maruf, 
bölgede katliamlar gerçekleştiril-

diğini söyledi. Türkmen harici tüm 
grupların hedefinin Türkmenleri 
asimile etmek olduğunu belirten 
Maruf, ”Amaçları Türkmenlerin 
varlığını yok etmektir ve ya coğraf-
yalarını değiştirmektir. 

Ama bugüne baktığımız zaman 
Türkmenler hala ayaktalar. Türk-
menler bugün Türkmeneli bölgesin-
de hem siyasi hem kültürel varlığı 
için mücadele etmektedir. 1925’ten 
2003’e kadar bu süre içerisinde bi-
zim birçok insanımızı katlettiler. 
Birçok lider seviyesinde olan Şe-
hit Necdet Koca gibi Türkmenlerin 
manevi liderlerini Saddam Hüseyin 
döneminde mahkemeye vermeden 
sadece Türk olduğu için idam etti-
ler” diye konuştu. n İHA

Kullandığı traktörün altında 
kalan sürücü hayatını kaybetti. 
Kaza, merkez Meram ilçesi Ka-
radiğin Mahallesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayır-
bağı Mahallesi yönüne giden Raşit 
Altay’ın (55) kullandığı 42 PR 893 
plakalı traktör, sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi so-

nucu kontrolden çıkarak devrildi. 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık, itfaiye ve jandar-
ma ekibi sevk edildi. Devrilen trak-
törün altından çıkarılan sürücünün 
hayatını kaybettiği belirlenirken 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
n İHA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
tarafından yıllık düzenli olarak ya-
yınlanan üniversitelerin genel sıra-
lamaları belli oldu. 

Selçuk Üniversitesi yerini korur-
ken Necmettin Erbakan Üniversitesi 
geriledi. Türkiye’de lisans mezunu 
veren 108 üniversitenin akade-
mik performansının karşılaştırıldığı 
ODTÜ University Ranking by Aca-
demic Performance Laboratuvarının 
(URAP) hazırladığı 2019-2020 Dev-
let Üniversiteleri genel sıralama-
sı yayınlandı. http://tr.urapcenter.
org/2019/2019_t5.php adresinde 
yayınlanan listeye göre, 5 adet üni-
versitesi bulunan ve üniversite şehri 
olarak tanımlanan Konya’da yalnız-
ca 2 üniversite sıralamaya girebil-
meyi başardı. 

Sıralamada Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) 2018-2019 yılı başarı sıralama-
sında 16, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) 44. sıradaydı. 2019-
2020 başarı sıralamasında ise SÜ 
geçtiğimiz yılki yerini koruyarak 16, 
NEÜ ise 5 sıra gerileyerek 49. Sırada 
yer aldı. 

Listede ilk sırada Hacettepe Üni-
versitesi’nin yer aldığı Türkiye’de 
lisans mezunu veren 108 üniver-
sitenin akademik performansının 
karşılaştırıldığı ODTÜ University 
Ranking by Academic Performance 
Laboratuvarının (URAP) hazırladığı 
2019-2020 Devlet Üniversiteleri 
genel sıralaması şu şekilde;      
 2019-2020 en iyi Devlet Üniversi-
teleri genel sıralaması
1. Hacettepe Üniversitesi
2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3. İstanbul Teknik Üniversitesi
4. İstanbul Üniversitesi
5. Ankara Üniversitesi
6. Boğaziçi Üniversitesi
7. Ege Üniversitesi
8. Gebze Teknik Üniversitesi
9. Gazi Üniversitesi
10. Yıldız Teknik Üniversitesi
11. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
12. Atatürk Üniversitesi
13. Erciyes Üniversitesi
14. Marmara Üniversitesi
15. Dokuz Eylül Üniversitesi
16. Selçuk Üniversitesi
17. Çukurova Üniversitesi
18. Fırat Üniversitesi
19. Karadeniz Teknik Üniversitesi
20. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
21. Akdeniz Üniversitesi
22. Abdullah Gül Üniversitesi
23. Bursa Uludağ Üniversitesi
24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
25. İnönü Üniversitesi
26. Anadolu Üniversitesi
27. Süleyman Demirel Üniversitesi
28. Gaziantep Üniversitesi
29. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
30. Sakarya Üniversitesi
31. Kocaeli Üniversitesi
32. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
33. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
34. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesi
35. Dicle Üniversitesi
36. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
37. Pamukkale Üniversitesi
38. Mersin Üniversitesi
39. Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi
40. Düzce Üniversitesi
41. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi-
tesi

42. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
43. Bolu Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi
44. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
45. Hitit Üniversitesi
46. Recep Tayyip Erdoğan Üniversi-
tesi
47. Kırıkkale Üniversitesi
48. Bursa Teknik Üniversitesi
49. Necmettin Erbakan Üniversitesi
50. Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi
51. Tekirdağ Namık Kemal Üniver-
sitesi
52. Hatay Mustafa Kemal Üniversi-
tesi
53. Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi
54. Zonguldak Bülent Ecevit Üniver-
sitesi
55. Balıkesir Üniversitesi
56. Aydın Adnan Menderes Üniver-
sitesi
57. Harran Üniversitesi
58. Munzur Üniversitesi
59. Erzurum Teknik Üniversitesi
60. Karabük Üniversitesi
61. Sinop Üniversitesi
62. Trakya Üniversitesi
63. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
64. Çankırı Karatekin Üniversitesi
65. Aksaray Üniversitesi
66. Afyon Kocatepe Üniversitesi
67. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve 
Teknoloji Üniversitesi
68. Yozgat Bozok Üniversitesi
69. Galatasaray Üniversitesi
70. Adıyaman Üniversitesi
71. Yalova Üniversitesi
72. Ordu Üniversitesi
73. Bingöl Üniversitesi
74. Kastamonu Üniversitesi

75. İskenderun Teknik Üniversitesi
76. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni-
versitesi
77. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
78. Bartın Üniversitesi
79. Kafkas Üniversitesi
80. Giresun Üniversitesi
81. Erzincan Binali Yıldırım Üniver-
sitesi
82. Osmaniye Korkut Ata Üniversi-
tesi
83. Gümüşhane Üniversitesi
84. Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi
85. Türk Hava Kurumu Üniversitesi
86. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
87. Bayburt Üniversitesi
88. Batman Üniversitesi
89. Bitlis Eren Üniversitesi
90. Amasya Üniversitesi
91. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi
92. Hakkari Üniversitesi
93. Siirt Üniversitesi
94. Uşak Üniversitesi
95. Iğdır Üniversitesi
96. Antalya Bilim Üniversitesi
97. Artvin Çoruh Üniversitesi
98. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
99. Kilis 7 Aralık Üniversitesi
100. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi
101. Muş Alparslan Üniversitesi
102. Ardahan Üniversitesi
103. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
104. Kırklareli Üniversitesi
105. Şırnak Üniversitesi
106. Alanya Alaaddin Keykubat Üni-
versitesi
107. Mardin Artuklu Üniversitesi
108. Bandırma Onyedi Eylül Üniver-
sitesi  n BERKCAN BAŞ

SÜ yerini korudu NEÜ geriledi
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Çumra halkından Suriye’ye kardeşlik eli
Konya İHH İnsani Yardım Der-

neği tarafından ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere Reyhanlı Lojistik 
Merkezine yardım TIR’ı gönderildi. 
Çumralı yardım severlerin destek-
leriyle yola çıkan TIR’ın içinde 18,5 
ton Patates, 3,5 ton Soğan, 3 ton 
Un, Barbunya, Nohut ve Elbise bu-
lunuyor. 

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere Hatay’ın Rey-
hanlı ilçesinde bulunan İnsan Hak 
ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım 
Vakfına ait Lojistik Merkezine ulaş-
tırılmak üzere yola çıktı. 

Yardım gönderimleri hakkında 
bilgi veren Konya İHH Çumra Tem-
silcisi Fatih Soytaş, “Çumra’daki 
hayırseverlerimizin mazlum coğraf-
yalara destekleri devam etmekte-
dir. Bugün Çumralı kardeşlerimizin 
destekleri ile Suriye’ye insani yar-

dımların düzenli olarak gitmesini 
sağlamak amacıyla başlatmış oldu-
ğumuz projelerimiz sürüyor. 

Bugün yola çıkan TIR’ımızda 
soğan, patates ve un gibi temel ihti-
yaç malzemelerini muhtaç kardeş-
lerimize ulaştırmaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.  
‘KARDEŞLERİMİZ ZORDAYKEN BİZİM 

İÇİMİZ RAHAT EDEMEZ’
Çalışmaların devamının gelece-

ğini aktaran Soytaş, “Biz bugün çok 
büyük bir sorumluluk altındayız; 
unutulmamalıdır ki bugün o insan-
lar yerine biz de olabilirdik. 

Bunun bilincinde hareket etme-
liyiz. Biz biriz, biz ümmetiz, biz kar-
deşiz. Biz bu çalışmalarımızı zulmü 
ortadan kaldırmak ve adaleti hayata 
hâkim kılmak adına sürdürüyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Çumra Devlet Hastanesi
ambulansına kavuştu 

Eğiste Viyadüğü’nde
çalışmalar hızla sürüyor

Öğrencilere sınav 
eğitim semineri verildi

Sağlık Bakanlığı’nın destekleri 
ile Çumra Devlet Hastanesi’ne 1 
adet hasta nakil ambulansı gön-
derildi.  İlçe halkının sağlık hiz-
metleri daha iyi karşılanması için 
Sağlık Bakanlığının destekleri 
sonucu Çumra Devlet Hastanesi, 
hasta nakil ambulansına kavuş-
tu. Vatandaşların ihtiyaçlarına 
yönelik Çumra’ya kazandırılmayı 
bekleyen hasta nakil ambulansı 
için aylar öncesinden çalışmalara 
başlayan Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz,  konu ile ilgili Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ile ikili gö-
rüşmeler gerçekleştirmişti. Bu gö-
rüşmede Bakan Koca’dan Çumra 
için hasta nakil ambulansı sözü 
alındı. Görüşmeler neticesinde 1 
adet hasta nakil ambulansı Sağlık 
Bakanlığının destekleri ile Çum-

ra’ya kazandırıldı. Konu ile ilgili ilk 
duyuruyu hemşehrilerine sosyal 
medya hesabından yapan Çum-
ra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 
“Sağlık Bakanımız Hemşerimiz  
Sayın Fahrettin Koca ile yapmış 
olduğumuz ikili görüşmeler sonu-
cunda , Hemşehrilerimizin ihtiya-
cı olan Sayın Bakanımızdan sözü-
nü aldığımız Devlet hastanemiz 
için hasta nakil ambulansı Bakan-
lığımızın da destekleri ile ilçemize 
kazandırıldı. Tüm hemşehrileri-
miz adına Sayın Bakanımız Fah-
rettin Koca , Konya Milletvekilimiz 
Sayın Abdullah Ağralı, Acil Sağlık 
Hizmetleri Başkanı Sayın Dr. Ah-
met Ergin’e Çumramız adına sağ-
ladığı destekleri için şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en yüksek ayak 
uzunluğuna sahip Eğiste Viyadü-
ğü’nde çalışmalar devam ediyor. 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu yaptığı açıklamada vi-
yadüğün İç Anadolu’yu Akdeniz’e 
bağlayacağını söyledi.  Projenin 
tamamlanmasıyla Konya-Alanya 
arasının iki saatlik mesafeye düşe-
ceğini ifade eden Hadimioğlu, “Vi-

yadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta 
ayak üzerinde yükseliyor. Bu özel-
liğiyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı 
köprüsü unvanına sahip. Ayrıca 
duble gidiş-dönüş yol olarak faali-
yet gösterecek. Böylesine prestijli 
bir projenin hayata geçirilmesi için 
çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor” ifadelerini kullandı.
n AA

Kulu ilçesinde bulunan lise ve 
ortaöğretim düzeyindeki 820 öğ-
renciye üniversite ve lise sınavları-
na verimli hazırlanmalarına ilişkin 
eğitim semineri verildi. 

Kulu Milli Eğitim müdürlüğü 
tarafından Kulu merkezde bulu-
nan 500 ortaokul, 320 lise öğren-

cisine sınavlara hazırlanmaları 
konusunda seminer düzenlendi. 
Kulu Gençlik Merkezi’nde 2 aşama 
halinde 2 şer saat verilen eğitim 
semineriyle öğrencilerin sonra-
ki yıllarda yapılacak olan LGS ve 
TYT-AYT sınavlarına hazırlanması 
hedefleniyor. n İHA

Beyşehir ilçe merkezinde yaklaşan kış mevsimi öncesinde soba küllerinin çöp konteynerlerine döküle-
rek zarar görmesinin önüne geçmek için imal ettirilen kül kovalarının mahallelere dağıtımına başlandı

Beyşehir’de mahallelere 
kül kovası dağıtılıyor

Havaların soğuması ile birlikte 
ısınma ihtiyacı için evlerde yanmaya 
başlayan soba ve kalorifer sistemine 
ait yapılardaki kazan dairelerinden 
çıkarılan küllerin çöp konteynerleri-
ne boşaltılmaması için çalışma baş-
latan Beyşehir Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde 
kül kovası sistemini uygulamaya 
koydu. 

Beyşehir Belediyesi kademele-
rinde imal edilen kül kovaları, Te-
mizlik ekipleri tarafından mahalle-
lerde bulunan çöp konteynerlerinin 
hemen yanı başına yerleştirilmeye 
başlandı. Yetkililer, vatandaşlardan 
küllerini bu kovaların içerisine dök-
melerini istedi.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İş-
leri Müdürlüğü’nden konuyla ilgili 
yapılan yazılı açıklamada, kış ay-
larında soba ve kalorifer küllerinin 
dökülmesi sonucu çöp konteyner-
lerinin yanarak zarar gördüğü vur-

gulanarak, “Hem çöp konteynerleri-
nin zarar görmemesi, milli servetin 
heba olmaması, hem de vatandaşla-
rın küllerini daha rahat ve kolay bir 
şekilde dökebilmeleri için ilçemizde 
kış dönemi boyunca istifade edi-
lebilecek kül kovası uygulamasını 

başlattık. Vatandaşlarımızdan iste-
ğimiz, küllerini çöp konteynerlerinin 
içerisine ya da dışına değil bu özel 
kovaların içerisine boşaltmalarıdır. 
Çünkü sobalardan çıkan küller kon-
teynerlerdeki çöplerin tutuşmasına 
neden olarak yangın çıkartıyor, bu 

da çürümesine ya da zarar görme-
sine yol açabiliyor. Bunun önüne 
geçebilmek için böyle bir çalışma 
başlattık. Özel kül kovalarının ma-
hallelerimize dağıtım çalışmaları ise 
devam ediyor. Temizlik görevlileri-
miz, çalışması esnasında çöp kon-
teynerlerinin yanı sıra bu kovaları da 
boşaltarak katı atık toplama merke-
zine nakledecektir. Daha temiz bir 
ortam için kış döneminin yaklaştığı 
bu günlerde, sitelerde kalorifer yakı-
cılarımız konteyner yanlarına külle-
rini torbalayıp koyabilirler, biz bun-
ları traktörlü temizlik ekiplerimiz 
aracılığıyla toplatacağız.  Yine bu kül 
torbalarını biriktiren yakıcılarımız 
ise haber verdikleri takdirde trak-
törlü ekiplerimizi belirtilen adreslere 
yönlendirip nakillerini sağlayacağız. 
Duyarlılıklarından dolayı şimdiden 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyo-
ruz” denildi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, askere gidecek olan 
99/4  tertip gençlerle yemekte bir 
araya geldi. Başkan Tutal, birliği-
ne teslim olmaya hazırlanan asker 
adaylarına üzerinde “Vatan Size 
Minnettar” yazan kutularda Türk 
Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye 
etti.

Adile Baysal Kültür Evinde dü-
zenlenen programa Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Salih Yahya 
Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ka-
sım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı 
Kemalettin Atalay ve Mehmetçikler 
katıldı.  Allah sizin gibi genç yiğitle-
rin sayısını ülkemizde ve ilçemizde 
artırsın diyerek konuşmasına baş-

layan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal; Dünyanın hiç bir yerinde 
böyle bir askere uğurlama şekli yok. 
Eğlenerek ve gülerek adeta düğün 
havası içerinde evlatlarını askere 
gönderen bir başka millet yoktur. 
Bu bizim milletimizin asaletimizden 
kaynaklanan bir durum. Bazı görev-
ler gönüllülük esasına göre yapılır. 

Bu gönüllülük hali hala artarak 
devam ediyor. Bu milli mücadele 
ruhu devam ettiği sürece; ne batısı, 
ne Amerika’sı, ne onların uşağı olan 
PKK’sı, PYD’si bu millete diz çöktü-
remez ve diş  geçiremez. Başımızda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü 
liderliği ve iradesi ile Afrin’e girdik. 
El-Bab’da destan yazdık.Asker mil-
let doğma, asker millet olma özelli-

ğimizi burada da gösterdik.Dünyaya 
rağmen Amerika’ya rağmen, İsrail’e 
rağmen tüm güçlere rağmen Baş-
komutanın liderliğinde bizim kahra-
man yiğitlerimiz dokuz günde terör 
örgütlerini param parça ettiler” dedi.

Başkan Tutal; “Ülkesi için, va-
tanı için, bayrağı için, namusu için, 
şerefi için, ezan için her türlü feda-
karlığı yapan, canını bile bu uğur-
da feda eden ve feda etmeye göze 
alan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız 
,halkımız olduğu müddetçe Allah’ın 
izniyle Türk milletinin sırtı yere 
gelmeyecektir. Bu olaylar gösterdi 
ki; Türk milleti, gerçekten Aziz bir 
millettir. Bizim kutsal olan iki de-
ğerimiz vardır. Biri altında gölgele-
nebileceğimiz bayrağımız diğeri de 

hayatımıza rehber olan kitabımız 
Kuran’dır. Bunun için biz size iki he-
diye hazırladık. Gençler Allah ayağı-
nıza taş değdirmesin. Güle oynaya 
nasıl gidiyorsanız, aynı duygularla 
tekrar kendi vatanınıza memleke-
tinize, anne, babalarınıza geriye 
dönebilmeyi rabbim nasip etsin.Bu 
kutsal görevinizi Allah kabul etsin, 
yolunuz ve bahtınız açık olsun arka-
daşlar” şeklinde konuştu. 

İlçe Jandarma komutanı Yahya 
Koca ve İlçe Emniyet Müdür Vekili 
de bir selamlama konuşması yaprak 
99/4 tertip Mehmetçiklere hayırlı 
teskereler diledi.  Başkan Tutal ve 
programa katılanlar ile  daha sonra 
günün anısına hatıra fotoğrafı çekil-
di. n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal Mehmetçikle yemek yedi
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Nasreddin Hoca Türbesi’nin yeni puşidesi tekbirlerle serildi
Akşehir Belediyesi tarafından 

Konya Olgunlaşma Enstitüsü’ne ha-
zırlatılan puşide, düzenlenen törenle 
tekbirler eşliğinde Nasreddin Hoca 
Türbesi’ndeki yerine serildi. Akşe-
hir’de düzenlenen Nasreddin Hoca 
Anma Günleri kapsamında Nasred-
din Hoca Türbesi’nde bulunan pu-
şide, Konya Olgunlaşma Enstitüsü 
tarafından yapılan yeni puşide ile 
değiştirildi. Nasreddin Hoca Türbe-
si önünde yapılan törende konuşan 
Konya Olgunlaşma Enstitüsü öğret-
menlerinden Fitnat Akdoğan, hazır-
lanan puşide hakkında bilgi verdi.

Akşehir Belediye Başkanlığının 
talebi üzerine Akşehir’e gelerek 
çalışmalar yapıp puşideyi oluştur-
duklarına değinen Akdoğan, “Puşi-
de, okulumuzdaki keçe atölyesinde 
geleneksel keçe yapımı üzerine ku-
maş oluşturduk. Yeşil türbe örtüsü 
rengindeki bu çalışmada Hattat 

Hüseyin Öksüz hocamızın Yunus ve 
Zümer surelerinden oluşan bir hat 
çalışıldı. Akşehir Taş Medrese’deki 
mihrabın desenini de alarak bir ta-
sarım yaptık ve atölyelerimizde 1 
yıldan fazla süren bir çalışma sonu-
cunda türbe örtüsünü oluşturduk. 
Bugün de inşallah serim töreniyle 
Nasreddin Hocamızla buluşturaca-
ğız puşidemizi” diye konuştu.
‘PUŞİDENİN AYETLERİ YAPILIRKEN 

HEP ABDESTLİ ÇALIŞILDI’
Konya Olgunlaşma Enstitüsü 

Müdürü Emel Tosun tarafından 
Nasreddin Hoca Türbesi için hazır-
lanan puşide, Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya’ya teslim edildi. 
Puşideyi teslim ederken konuşan 
Emel Tosun, “Bu puşideyi yaparken 
onur duyduk. 

Puşidenin ayetleri işlenirken ar-
kadaşlarımız hep abdestli çalıştılar. 

Bu bizim bir detayımız ama önemli 
bir detay olduğunu düşünüyorum. 
Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya da Nasreddin Hoca’ya ve 
onun türbesine yakışır bir şekilde 
bu puşideyi hazırladıkları için Kon-
ya Olgunlaşma Enstitüsü’ne teşek-
kür etti. Konuşmaların ardından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tek-

birler eşlinde yeni puşide Nasreddin 
Hoca Türbesi’ndeki yerine törene 
katılan protokol üyeleri tarafından 
serildi. Puşidenin serilmesinin ar-
dından dua edildi.

PUŞİDEDE YUNUS VE ZÜMER 
SURELERİNDEN AYETLER YER ALDI

Hazırlanan puşide, türbe yeşili 
renginde geleneksel keçe tekniği ile 
dokunuldu. Hat Sanatçısı KTO Üni-
versitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin 

Öksüz’ün katkılarıyla özel sim sırma 
tasarımı yapılarak Maraş işi tekniği 
ile çalışılan hatlarda Yunus Suresi 
62. Ayeti ile Zümer Suresi 9. Ayeti 
yer alıyor. Yunus Suresi 62. Ayet’te 
‘Bilesiniz ki Allah’ın dostlarına korku 
yoktur, onlar üzülmeyecekler de’ 
ifadeleri, Zümer Suresi 9. Ayet’te de 
‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu’ ifadeleri yer alıyor. Ayrıca pu-
şidenin süslemelerinde de Akşehir 
Taş Medrese Mescidi mihrabında 
bulunan motif yer alıyor.

Nasreddin Hoca Türbesi’ndeki 
törene Akşehir Kaymakamı Ahmet 
Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Al-
bay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Eği-
timci Yazar Mustafa Özçelik, bazı 
kamu kurum müdürleri ile vatan-
daşlar katıldı. n İHA

Dervişname’ye 
kitapsever ilgisi

Yazar Hüseyin Toptaş, 
kitabını imzaladı

Gazeteci - Yazar Hüseyin Top-
taş “Kur’an’dan Rahmet Esintileri” 
kitabını Selçuklu Kongre Merke-
zinde kitap dostlarına imzaladı. 
Toptaş imza töreninde yaptığı soh-
bette, dostlarımızdan gelen me-
sajlara anında hem bakıp hem de 
cevap verirken Rabbimizden gelen 
6 bin civarında mesaja maalesef 
kayıtsız kalmaktayız, görmezden 
gelmekteyiz. Kur’an’a bakışımızı, 
okuyuşumuzu yeniden gözden ge-
çirip Rabbimizden gelen mesajlara 
daha duyarlı olmalıyız, dedi. Top-
taş, ““İnsanlığa hidayet rehberi 
olarak gelen Kur’an, amel etmek 
için değil de sevap kazanmak için 
okunduğundan, tefekkür edilme-
diğinden hayatımızda fazla yer al-
mamaktadır.

Baş tacı kitabımız olması ge-
reken Kur’an, yıpranmasın diye 
kolaylıkla ulaşılamayacak şekilde 
süslü kılıflar içerisine konarak ev-
lerimizin duvarlarına asarak hap-

setmekteyiz. Yüce kitabımızı raf-
larda veya kılıflarında tozlanmaya 
bırakma lüksünden vaz geçmeli-
yiz. Hayatımızı doğru yönlendir-
mek, yanlışlardan korunmak için; 
kitabımızı anlayarak ve yaşayarak 
okumalı, hayatımızın her alanına 
tatbik etmeliyiz. Kur’an bizim reh-
berimizdir. Karanlıklardan çıkmak, 
aydınlık yarınlara ulaşmak ve ebe-
di saadeti elde etmek için tek kıla-
vuzumuzdur. Kur’an’ı sevap ma-
kinesi olarak görmek yerine amel 
etmek için okumalıyız. Kur’an’dan 
istifade edebilmek için bizden 
istediği amelleri yapmak, sakın-
mamızı istediği hususlardan da 
tereddütsüz kaçınmak gerekmek-
tedir. Bunun için Kur’an’ı anlama-
ya ve tefekkür etmeye çalışmalıyız. 
Unutmayalım ki, anlamadan yapı-
lan okumalar yalnızca okumuş ol-
mak için yapılan okumadan öteye 
gitmeyecektir” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da görünümü nazar boncuğuna benzediği için “dünyanın nazar boncuğu” diye de tanınan, yaklaşık 8 bin yıl 
önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen Meke Gölü kurumasına rağmen hala ziyaretçi çekiyor

Kuruyan Meke Gölü’nün 
ziyaretçisi eksik olmuyor

Karapınar ilçesinde bulunan, 
görünümü nedeniyle “dünyanın 
nazar boncuğu” diye anılan Meke 
Gölü, kurumasına rağmen yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin ilgisini çek-
meye devam ediyor. 

Son yıllarda özellikle yaz ayla-
rında bölge az yağış aldığı için ku-
ruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer 
oluşan su birikintileri ve kristalle-
şen toprak görüntüsüyle büyüleyi-
ci bir güzellik sunuyor.

Yaz mevsiminin bitmesinin 
ardından kuruyan göl, çoğunluğu 
yerli olmak üzere turistlerin ilgisi-
ni çekmeye devam ediyor. 

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, gö-
lün, etkili tanıtımla ülke turizmine 
daha büyük katkı sunabileceğini 
söyledi.
‘MEKE GÖLÜ BİR ÇEKİM MERKEZİ 

HALİNE DÖNÜŞEBİLİR’
Meke Gölü’nün, doğal bir olu-

şum olduğu için hayranlık uyan-
dırdığına işaret eden Nalbantçılar, 
bölgenin tanıtımla çekim merkezi 
olacağını dile getirdi. Nalbantçı-
lar, şunları kaydetti: “Dünyanın 

jeolojik yapılarından biri olan göl, 
esasen yerli turistlerin ötesinde 
yabancı turistlerin de ilgi odağı. 
Dünyada ‘jeoturizm’ diye bir olgu 
var. Her ne kadar Türkiye’de çok 
fazla gelişmemiş olsa da jeolojik 
ortamların turizm amaçlı gezilme-

si söz konusu. Meke Gölü, Türki-
ye’de tek, dünyada da sayılı. O açı-
dan çok iyi bir şekilde reklamını, 
tanıtımını yapabilirsek burası çe-
kim merkezi haline dönüşebilir. Bu 
alan ‘jeomiras’ olarak değerlendi-
rilirse yabancı turistlerin de çekim 
merkezi haline dönüştürülebilir.”

MEKE GÖLÜ 4 MEVSİM DE 
AYRI GÜZELLİKTE

Bölgenin ziyaretçilerinden 
Aladdin Gider ise gölün kuru ha-
linin de gezilmeye değer olduğunu 
ifade etti. Gölün 4 mevsim ayrı bir 
güzelliğe sahip olduğunu vurgula-
yan Gider, ‘’Burası eskiden suyla 
doluydu. Şimdi kuruduğu için o 
alanda biz gezme imkanı buluyo-
ruz. Suyu varken ayrı güzel ancak 
kurumuş hali de gezmeye değer. 
Biz de bugün burayı gezmeye 
geldik. Herkesin burayı görmeye 
gelmesini tavsiye ederim.’’ diye 
konuştu. n AA

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri’nde okurları ile buluşan 
Gönül Gözü Derneği Genel Baş-
kanı, Şair ve Yazar Devriş Ahmet 
Şahin Dervişname  adlı kitabını 
Konya Kitap Günlerine gelen ziya-
retçilere imzaladı. Türkiye genelin-
den yüzlerce yayın evinin, binlerce 
kitaplarını ve yazarlarını kitapse-
verler ile buluşturduğu etkinliğe 
yüz binlerce ziyaretçinin buluş-
tuğu bu anlamlı organizasyonda,  
yerel bir yazar olarak Selçukya 
Kültür Sanat Derneği standında 
okurları ile buluşan Devriş Ahmet 
Şahin, ““Böylesine mükemmel bir 
organizasyona vesile olan ve eme-
ği geçen herkese, başta Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak 
üzere tüm ekibine yürekten teşek-
kür ederim. Kitaplarımın tanıtımı 

ve imza günlerimde şahit olduğum 
ve araştırdığım kadarıyla, Türkiye 
çapında ilk defa böylesine bir muh-
teşem kitap fuarı organizasyonuna 
imza atılmış oldu. Belediyemizin 
başta mekan seçimi dolayısıy-
la vatandaş açısından ulaşım ve 
otopark sorununun yaşanmadığı, 
salon ortamındaki tüm teknik ve 
lojistik donanımlarının yanı sıra, 
yayın evlerinden hiçbir stant kirası 
gibi ücretlerin alınmaması benzeri 
tüm unsurlar, bu organizasyonun 
mükemmel olarak nitelendirilme-
sini sağlamıştır. Şahsıma karşı da 
özellikle hemşerilerimin ve sos-
yal medya takipçilerim ile yakın 
arkadaş çevremin, Dervişname  
adlı kitabıma gösterdiği yoğun ilgi 
için ziyadesiyle gurur duydum ve 
memnun oldum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği Konya Kitap Gün-
leri’nde okurları ile buluşan Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Konya Şube Baş-
kanı Gazi Süleyman Ege de Sınırbo-
zan & Düşersem Elimden Tut kita-
bını Konya Kitap Günlerine gelen 
ziyaretçilere imzaladı.

Kitabı hakkında bilgi veren Ege, 
“1992-2000 yılları arasında terörle 
mücadelede Jandarma Genel Ko-
mutanlığı bünyesindeki birliklerde 
görev yaptım. Bu arada birçok terör 
eylemine şahit oldum. Çatışmalarda 

kaybettiğimiz silah arkadaşlarımızı 
ateşin ortasından alıp hastanele-
re gönderdik. Burada düzenlenen 
tören ile şehitlerimizin naaşları 
memleketlerine gönderildi. Bizzat o 
törenlere de katıldım. Yüreğimizde-
ki sızıları anlatmaya kelimeler yet-
mezdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
Vazife Malulü olarak emekli olduk-
tan sonra yaklaşık 14 yıldır Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneğinde üyelik ve yö-
neticilik yapmaktayım. Bir çatışma 
ve şehit haberi aldığımızda içimden 
“inşallah ilimizden değildir” dediğim 

oluyor. İnşallah şuan halen devam 
etmekte olan Barış Pınarı Hareke-
tinde kahraman ordumuz muzaffer 
olur, gaziler olarak her daim göreve 
hazırız” dedi.

Düzenlenen imza gününde 
okurları ile buluşan Gazi Süleyman 
Ege , “Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Selçuklu Kongre Mer-
kezinde düzenlenen Konya Kitap 
Günleri kapsamında Selçukya Kül-
tür Sanat Derneği Standında SI-
NIRBOZAN adlı kitabımı okurlarıma 
imzaladım. Benim ilk kitabım ve ilk 
fuarım oldu. Konya’mızda böyle gü-

zel Konya Kitap Günleri kazandıran 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine 
teşekkür ederim. Konyalı hemşerile-
rimizin Konya Kitap Günlerine olan 
ilgisi de oldukça güzel. Selçukya 
Kültür Sanat Standında kitabımı im-
zalama fırsat veren dernek yönetici-
lerimize de ayrıca teşekkür ederim. 
İmza günümde beni yalnız bırakma-
yan başta aileme, okuyucularıma, 
hemşehrilerime, mesai arkadaşları-
ma ve kahraman gazilerimize da te-
şekkür ederim” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Süleyman Ege, okurlarıyla buluşuyor
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Başakşehir 7 maç 
sonra Avrupa’da galip

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde 
Wolfsberger’i 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 7 
maç sonra Avrupa’da galibiyet sevinci yaşadı. Bu sezonki 
Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu 
ile başlayan M.Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos’a 
Fatih Terim Stadı’nda 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup 
olunca Avrupa Ligi’ne direkt olarak gruplardan katılmış 
ve Roma, Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger ile 
eşlemişti. Başakşehir, grubun üçüncü karşılaşmasında 
ise sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 1-0 
mağlup ederek bu aşamada ilk galibiyetini aldı ve puanını 
4’e yükseltti. Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger 
galibiyetiyle birlikte Avrupa kupalarında tam 7 maç sonra 
üç puan sevinci yaşadı. En son 2017-2018 sezonunda 
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında evinde Braga’yı 
2-1 yenen Başakşehir, bu müsabakadan sonra oynadığı 
6 mücadelede 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı. Söz 
konusu süreçte kalesinde 9 gol gören Okan Buruk’un 
takımı, rakip ağlara ise sadece 1 gol atabilmişti. n İHA

Metin Şahin 
2020’den umutlu!

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “2020 yılında Tokyo, ay-yıldızlı bayrağımızın göndere çekildiği bir yer olsun” 
dedi. Konyalı Federasyon Başkanı Şahin ayrıca, İrem Yaman ve Hatice Kübra için, “Ülkemizin gururu” ifadelerini kullandı

Milli tekvandocular İrem Yaman ve 
Hatice Kübra İlgün’ün karşı karşıya geldiği 
müsabaka sonrasında basın mensupları-
nın sorularını yanıtlayan Türkiye Tekvando 
Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Spor-
cu sahada iyi olduğu sürece ülkesine ma-
dalya kazandırabilir” ifadelerini kullandı. 
İki sporcu arasındaki haksızlığı önlemek 
amacıyla böyle bir seçme müsabakası 
düzenlediklerini belirten Federasyon Baş-
kanı Metin Şahin, bunu uygulayanın Güney 
Kore ve Türkiye olduğunu söyledi. 

Şahin, “Tokyo Olimpiyatları’na kısa bir 
süre var. En önemlisi dünyada 205 ülkenin 
mücadele ettiği olimpiyatlara kota alabil-
mek için ülkelerin yarıştığı bu süreçte iki 
Türk evladının aynı seviyeye gelip olimpi-
yat kotasının içinde olması bizim en büyük 
gururumuzdur. Fakat öyle ki, iki sporcumuz 
da olimpiyat kotalarının belirleneceği, Ara-
lık ayındaki finale kısa bir süre kala puan ve 
başarı olarak aynı duruma gelmişler. 

Burada yapılacak şey bütün uluslara-
rası alanda yapıldığı gibi, diğer ülkelerin-
de uyguladığı gibi sadece bir maçlık olan 
Avrupa Ekstra Şampiyonası’na bir sporcu-
nun gitmesi gerekiyor. Sporcularımız diğer 
yarışmalara kota içerisinde olduğu için 
katılabiliyor. Burada bir haksızlığı önlemek 
adına bir seçme koyduk. Kim iyi ise o git-
sin. Neticede iki sporcumuz da ülkemize 
büyük başarılar kazandırmışlardır” şeklin-
de konuştu.

“S1KESİNE MADALYA KAZANDIRABİLİR”
Tekvandonun nezaket ve saygı sporu 

olduğunu ifade eden Başkan Şahin, “Başa 
baş geçen mücadeleyi İrem Yaman kazan-
dı. Fakat Hatice Kübra İlgün’ün aynı şekilde 
iddiasını sürdürüyor. Şunu istiyoruz; sporcu 
sahada iyi olduğu sürece ülkesine madal-
ya kazandırabilir. Onun için bundan sonra 
yapılacak olan Grand Prix finalinde daha 
başarılı olan olimpiyata direkt gidecek. 
Ben tekvandonun nezaket ve saygı sporu 
olduğunu her zaman ifade ediyorum. 

Sporcularımız sahada varını yoğunu 
ortaya koydular. Ama mücadele sonunda 
kucaklaştılar. Türkiye için mücadeleyi de-
vam ettirme sözü verdiler. Bu sebepten çok 
mutluyum” diye konuştu.

“2020 YILINDA TOKYO, AY-YILDIZLI 
BAYRAĞIMIZIN GÖNDERE ÇEKİLDİĞİ 

BİR YER OLSUN”
Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 

büyük başarılar elde edildiğini vurgulayan 
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı, 
“2020 Tokyo’da iddialıyız. 4 sporcu ile ko-
tadayız. Çok iyi bir sonuç ortaya çıkacağına 
inanıyorum. Dünyanın en iyi takımlarını 
yendik. Dünya ve Avrupa şampiyonaların-
da büyük başarılar elde ettik. Bütün bu ba-
şarıların ışığında milletimizi sevindirmeye 
devam edeceğiz. 2020 yılında Tokyo, ay 
yıldızlı bayrağımızın göndere çekildiği bir 
yer olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

OLİMPİYAT YOLUNDA İREM 
YAMAN’DAN “ALTIN VURUŞ”

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 
milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Küb-
ra İlgün arasında organize ettiği seçme 
müsabakasında kazanan “altın vuruşla” 
İrem Yaman oldu.

Ankara İsmet Iraz Spor Salonu’nda ya-
pılan müsabakanın ilk yarısı 5-5 eşitlikle 
sonuçlanırken, 2. raunda iyi başlayan İrem 

Yaman bu bölümü 12-9 üstün tamamladı. 
Maçın son 30 saniyesinde Hatice Kübra 
İlgün, skoru 13-13 yapınca mücadele altın 
vuruşa gitti.

Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Ya-
man, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’na puan veren 1-3 Kasım 
tarihlerinde İtalya’nın Bari kentinde yapıla-
cak olan G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’n-
da 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.

OLİMPİYATLAR İÇİN ALTIN 
MADALYA İSTİYORUM

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 
organize ettiği İrem Yaman-Hatice Kübra 
İlgün seçme müsabakasını ‘altın vuruş’ ile 
kazanan Yaman, “Olimpiyatlar için altın 
madalya istiyorum” dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tara-
fından düzenlenen milli sporcular İrem 
Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasındaki 
seçme müsabakasını İrem Yaman, ‘altın 

vuruş’ ile kazandı. Mücadelenin ardından 
açıklamalarda bulunan Yaman, İsmet Iraz 
Spor Salonu’nun ilk kez kalabalık olduğu-
na dikkat çekerek, “Güzel bir müsabaka 
oldu. Beklediğimizden daha fazla kalabalık 
önünde mücadele ettik. 

Müsabakanın bir amacının olmasını 
çok isterdim. Bu kalabalıkta bir hayır ku-
rumuna ya da Mehmetçik’e bağışlanacak 
şekilde bilet satılmış olsaydı bu amaç için 
müsabaka yapmak beni daha da mutlu 
ederdi. Atmosfer çok güzeldi ve buradan 
şunu anlıyoruz; her milli takım sporcusu 
artık Türkiye’ye gelerek maç yapabilir. Fe-
derasyon başkanının da dediği gibi bu sa-
dece bir seçme müsabakasıydı. İkimiz de 
milli takım adına yarışıyoruz. Ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Uma-
rım bundan sonrası hepimiz için güzel olur. 
Olimpiyatlar için altın madalya istiyorum. 
Bu madalyayı almadan dönmek istemiyo-
rum” ifadelerini kullandı. n İHA

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında 

Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün 
yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda 
Braga maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması 
yaparken, tedavileri ve bireysel programları devam 
eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. Sahada 
yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching 
çalışması ile başlayan idmanın devamında pas çalışması, 
5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması 
yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve 
şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray 
maçı hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı idmanla 
tamamlayacak ve kampa girecek.

FATİH TERİM: 2 - ABDULLAH AVCI: 1
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş 

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugüne kadar 5 kez rakip 
oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim’in Avcı’ya 2-1’lik 
üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - 
Galatasaray derbisi iki teknik adamın da rekabetine 

sahne olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar 5 
kez karşı karşıya geldi. İki hocanın ilk randevusu 21 Mayıs 
2000 tarihinde Galatasaray - İstanbulspor maçında oldu. 
Terim, sarı-kırmızılıları başında Avcı’lı İstanbulspor ile 1-1 
berabere kaldı.

Fatih Terim ile Abdullah Avcı, pazar günü oynanacak 
karşılaşma ile birlikte 6. kez rakip olacak. Söz konusu 
müsabakalarda Terim öğrencilerinin Avcı’nın ekiplerine 
karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma ise kazanan 
taraf çıkmadı.

DERBİDE GÖZLER KALECİLERDE
Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 

kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 12 resmi 
maçta 10, Loris Karius ise 10 karşılaşmada 16 gol 
yedi. Süper Lig’in 9. haftasında pazar günü Beşiktaş ile 
Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın 
kalecilerinde olacak. Galatasaray’ın kalesini Fernando 
Muslera koruyacakken, Beşiktaş’ta ise Loris Karius görev 
alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı 
derbinin kaderini belirleyebilir. Bu sezon Muslera 12 

resmi maçta görev aldı ve 10 gol yedi. Karius ise 10 resmi 
müsabakada oynadı ve kalesinde 16 gole engel olamadı.

MUSLERA İLE SELÇUK İNAN, 
BEŞİKTAŞ DERBİSİ KAÇIRMADI

Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ile 
Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda 
Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular 
konumunda bulunuyor.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek Galatasaray’da iki isim bu derbiyi 
kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-
kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 
Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. 
Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 
kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 
maçta ise berabere kaldı. Galatasaray bu süreçte 2016 
yılında TFF Süper Kupa’da normal süresi 1-1 berabere 
biten maçta Beşiktaş’ı penaltılarda yenerek kupayı 
müzesine götürdü. Muslera, Beşiktaş’a karşı oynadığı 19 
derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 
gol yedi. n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
sakat oyuncuların durumu
Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Ghaylen 

Chaaleli, Abdulsamet Damlu, Arturo Mina ve Yiğithan 
Güveli’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, Tunus Milli Takımı 
kampında sakatlanan Ghaylan Chaaleli’nin yapılan fizik 
muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgasında kırık 
tespit edildiği belirtildi. Chaaleli’nin iyileşme sürecinin 
4 hafta sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, 
“Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden 
sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu’nun yapılan 
fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında 
birinci derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda ikinci 
derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 
3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren 
futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla 
birlikte çalışmalara başladı.” ifadelerine yer verildi. n AA

Trabzonspor, Başakşehir 
hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında 28 Ekim 
Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol 
Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet 
Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman 
yönetiminde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen 
antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda dün oynanan Krasnodar 
maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması, 
diğer oyuncular ise dar alanda maç yaptı. Antrenmanda, 
sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban yer 
almadı. Sakatlığı nedeniyle Krasnodar maçında forma 
giyemeyen Obi Mikel takımla, Onazi ise takımdan ayrı 
çalıştı. Krasnodar maçında alınan mağlubiyete karşın 
oynadığı futbol ile taraftarların beğenisini kazanan Jose 
Sosa’nın, antrenman öncesinde teknik direktör Ünal 
Karaman ile görüştüğü öğrenildi. Yarını izinli geçirecek 
bordo-mavililer, hazırlıklarını pazar günü yapacağı 
antrenmanla sürdürecek. n AA
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Gölyazı Belediyespor’un 
galibiyeti tescil edildi

Konya Süper Amatör Küme’nin ilk haftasında Gölyazı 
Belediyespor, Karapınar Belediyespor’u deplasmanda 
2-0 mağlup etmiş ancak ev sahibi takım, Gölyazı’nın 
cezalı oyuncu oynattığı gerekçesi ile Konya ASKF’ye 
itirazda bulunmuştu. Ancak yapılan incelemede 
herhangi bir ihlal olmadığı kararı alındı. Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 
“Konya Süper Amatör 13.10.2019 Pazar günü Karapınar 
ilçemizde 1. haftada oynanan Karapınar Belediyespor - 
Gölyazı Belediyespor müsabakası sonrasında Karapınar 
Belediyespor, Gölyazı Belediyespor’un 11 forma numaralı 
837167 lisans numaralı futbolcusu Halil Candemir’in 
geçen sezon son maçta oynadığı S. Kadınhanı 
Belediyespor’un, Akören Kültürspor maçında 2. ihtardan 
kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle itirazı Konya Futbol İl 
Disiplin Kurulu’muzda görüşüldü. Buna göre söz konusu 
oyuncunun cezasının ilan tahtasında yer almaması ve 
yeni transfer olduğu Gölyazı Belediyespor’a tebligat 
yapılmaması sebepleriyle Karapınar Belediyespor’un 
itirazı ve Gölyazı Belediyespor’un savunması neticesinde 
maçla ilgili herhangi bir disiplin ihlali yapılmadığı oy 
birliğiyle maçın aynı skorla 0-2 olarak tesciline karar 
verildi. Ayrıca futbolcu Halil Candemir’e de idari tedbir 
konulmuş olup savunması alınacaktır” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör’de 
3.hafta oynanacak

Büyük heyecan sahne olan Konya Süper Amatör 
Küme’de 3.hafta maçları yarın oynanacak. Lider 
Meram Kara Kartallar’ın Kulu Belediyespor’a konuk 
olacağı haftanın programı şu şekilde; 12.00 Öntur 
Havzanspor – Gölyazı Belediyespor, Selçukspor – 
Cihanbeyli Belediyespor, 13.00 Ç. Çumra Belediyespor – 
Karapınar Belediyespor, Akören Kültürspor – Seydişehir 
Belediyespor, Saiteli Kadınhanı Belediyespor – Ilgın 
Belediyespor, Kulu Belediyespor – Meram Kara Kartallar.
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’un 
konuğu İnegölspor

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 10.hafta maçında İnegölspor’u konuk edecek. 
Bugün Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında oynanacak olan mücadele saat 13.30’da 

başlayacak ve Burak Olcar tarafından yönetilecek
Geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanarak morallenen 

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
10.hafta maçına çıkıyor. Yeşil beyazlı takım, bugün 
kendi sahasında İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. 
Taraftarının desteği ile bu maçtan da 3 puanla ayrılmak 
isteyen Yavru Kartal’ın maçı 13.30’da Selçuk Üniversitesi 
15 Temmuz sahasında oynanacak. Hakem Burak Olcar’ın 
yardımcılıklarını Kadir Kantekin, Boran Turhan ve Efe 
Tanrıverdi yapacak. Nalçacılılar Taraftar Derneği, 1922 
Konyaspor’un maçı için şehir merkezinden ücretsiz 
otobüsler kaldıracak.

PİLOTTA MORALLER YERİNDE
Konyaspor’un 2. Lig’de mücadele eden pilot takımı 

1922 Konyaspor, yapılan teknik direktör değişikliğinin 
ardından ilk maçında geçtiğimiz hafta Kırklareli 
deplasmanında çıktı. Hakan Yavuz’un öğrencileri 
bu mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 4 haftadır süren 
galibiyet hasretine son verdi. Temsilcimiz, kazandığı 
moraller bugün oynayacağı İnegölspor maçından da 3 
puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 9 hafta sonunda 
3 galibiyet alan yeşil beyazlı takım, 9 puanla 13.sırada 
yer alıyor.

TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un iç sahada oynadığı 

karşılaşmalarda en büyük gücü taraftar desteği. Yeşil 
beyazlı takım bu karşılaşmada da taraftarının desteği ile 
hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelede 
Yavru Kartal’ı Nalçacılılar Taraftarlar Derneği yalnız 
bırakmayacak. Nalçacılar, Selçuk Üniversite’nde 
oynanacak olan maç için şehir merkezinden ücretsiz 
otobüsler kaldıracak. Yüzlerce taraftar 1922 Konyaspor’a 
destek verecek. 

Öte yandan temsilcimiz 1922 Konyaspor’un rakibi 
İnegölspor’un ligde 10 puanı bulunuyor. Oynadığı 9 
maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Bursa ekibi 11.sırada 
yer alıyor.

LİGDE HAFTANIN PROGRAMI
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 10 hafta maçlarının tamamı 

bugün oynanacak. Lig program şu şekilde; 12.30 
Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik), 13.00 
Hekimoğlu Trabzon-Yeni Çorumspor (Vakfıkebir İlçe), 
13.00 Gümüşhanespor-Kırklarelispor (Gümüşhane 
Yenişehir), 13.30 Başkent Akademi Futbol Kulübü-

Manisa Futbol Kulübü (Ankara OSTİM), 13.30 1922 
Konyaspor-İnegölspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz), 
13.30 Sarıyer-Zonguldak Kömürspor (Yusuf Ziya Öniş), 
17.00 Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP), 19.00 

Yılport Samsunspor-Sancaktepe Futbol Kulübü (Samsun 
Yeni 19 Mayıs), 19.00 Tarsus İdmanyurdu-Afjet Afyonspor 
(Tarsus İlçe).
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 9 8 1 0 31 10 21 25
2.Y. SAMSUNSPOR 9 6 3 0 19 4 15 21
3.YENİ ÇORUMSPOR 9 6 1 2 12 8 4 19
4.AFJET AFYONSPOR 9 5 2 2 16 7 9 17
5.ZONGULDAK 9 5 2 2 12 5 7 17
6.TARSUS İDMAN Y. 9 5 1 3 9 10 -1 16
7.SANCAKTEPE FK 9 5 0 4 17 8 9 15
8.SARIYER 9 3 3 3 6 8 -2 12
9.PENDİKSPOR 9 3 2 4 10 11 -1 11
10.HEKİM. TRABZON 9 3 2 4 15 19 -4 11
11.İNEGÖLSPOR 9 3 1 5 12 9 3 10
12.KIRKLARELİSPOR 9 2 4 3 6 15 -9 10
13.1922 KONYASPOR 9 3 0 6 10 15 -5 9
14.BAŞKENT AKADEMİ 9 2 2 5 11 14 -3 8
15.GÜMÜŞHANESPOR 9 2 2 5 10 14 -4 8
16.AMED SPORTİF 9 1 5 3 4 8 -4 8
17.HACETTEPE SPOR 9 2 2 5 5 17 -12 8
18.ŞANLIURFASPOR 9 0 1 8 0 23 -23 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Geleneksel okçulukta Bulcukspor’dan önemli başarı
Bulcuksporlu Okçular, ilk 

kez düzenlenen Geleneksel 
Okçuluk Türkiye Açık Hava 
Şampiyonası’ndan Konya’ya 3 
Kupa 1 madalya ile döndü. Tür-
kiye Geleneksel Türk Okçuluk 
Federasyonu tarafından 18 - 20 
Ekim tarihlerinde İstanbul’da 
ilk defa düzenlenen Gelenek-
sel Okçuluk Türkiye Açık Hava 
Şampiyonası’nda mücadele 
eden Bulcukspor Kulübü Gele-
neksel Okçuluk Takımı 3 Kupa 
1 madalya kazandı. Bulcukspor 
Kulübü okçularından Hüda Öza-
yaz 15 – 16 yaş Genç Erkekler 
kategorisinde bronz madalya 
alarak dereceye girdi. 

Takım müsabakalarında 
mücadele eden Bulcukspor; 
Efe Erkan, Emirhan Gerez, M. 
Ramazan Çelik ile 10 – 11 yaş 
minik erkekler kategorisinde 
Türkiye 2.’si, Atakan Kölemen, 
M. Emirhan Efe Tekeli, Eyüp 
Kayra Özyiğit ile 12 – 13 yaş 
minik erkekler kategorisinde 
Türkiye 3.’sü, Hüda Özyaz, 
Ahmet Kökgöz, Tamer Deveci 

ile de 16 – 17 yaş genç erkek-
ler kategorisinde Türkiye 3.’sü 
oldu. Türkiye Geleneksel Türk 
Okçuluk Federasyonu tarafın-
dan düzenlenen Geleneksel 
Okçuluk Türkiye Açık Hava 
Şampiyonası’nda takım ola-
rak çok önemli başarılar elde 
ettiklerini belirten Bulcukspor 
antrenörü Mehmet Koç yaptığı 
açıklamada, “Şampiyonaya bir 
aylık sporcudan 1 yıllık sporcu-
ya çok yeni bir ekiple katıldık, 
tecrübe edinmelerini istedik, 
önümüzdeki dönemde bu ekip-
le çok daha büyük başarılara 
imza atacağız” dedi. Kulüp İda-
ri koordinatörleri İsmail Şahin 
ve Recep Doğan da Federas-
yonumuz tarafından düzenlen 
şampiyonada, elde ettiğimiz bu 
başarılar bizim için çok önemli, 
zaten 12 yıldır Geleneksel ok-
çulukta dünya çapında marka 
olmuş bir kulübüz, bundan son-
ra da çalışmalarımıza çok daha 
gayretli devam edeceğiz.” ifa-
delerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi
ekipleri çıkış arıyor

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 
mücadele eden Konya ekipleri, ya-
rın 6.hafta maçlarına çıkacak. Ligde 
istediği sonuçları alamayan tem-
silcilerimiz bu haftayı iyi sonuçlarla 
kapatarak çıkışa geçmek istiyor. 
Futbolcuların maça ve antrenmana 
çıkmama kararı aldığı Ereğlispor’da 
ise sonucun ne olacağı maç gününde 
belli olacak. 

Konya ekiplerinden Sarayönü 
Belediyespor, kendi evinde Karaman 
Belediyespor’u konuk edecek. Bu 
mücadele saat 14.00’te Sarayönü 
İlçe Stadı’nda oynanacak ve Enes 
Akmeşe tarafından yönetilecek. Bir 
diğer Konya ekibi Akşehirspor ise 
lig lideri Manavgat Belediyespor’a 
konuk oluyor. Hasan Kılıçarslan’ın 

düdük çalacağı karşılaşma 14.00’te 
Manavgat Atatürk Stadyumu’nda oy-
nanacak. İç karışıklığın olduğu Ereğ-
lispor ise Yatağanspor ile kendi evin-
de karşı karşıya gelecek. 14.00’deki 

maç Ereğli Atatürk Şehir Stadı’nda 
oynanacak. Ümit Çakır’ın yöneteceği 
maça Ereğlisporlu futbolcuların çıkıp 
çıkmayacağı henüz netlik kazanma-
dı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol’da 
tek hedef galibiyet

Türkiye Basketbol Ligi temsilci-
miz Konyaspor Basketbol, sezonun 
3.hafta maçında Lokman Hekim 
Fethiye Belediyespor’u konuk ede-
cek. Bugün Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda oyna-
nacak olan mücadele saat 16.00’da 
başlayacak. 

Müsabakayı Tahsin Kuzu, Ke-
rem Yılmaz ve Samet Erdoğan ha-
kem üçlüsü yönetecek. 

Ligin ilk maçını kendi evinde 
kazanan ancak 2.hafta deplasman-
da karşılaştığı Akhisar Basketbol’a 
mağlup olan yeşil beyazlı temsilci-
miz Konyaspor, bu hafta iç sahada 
olmanın avantajı ile kazanmak ve 
yeniden üst sıralar yükselmek isti-
yor. 

Dev Kartallar bu zorlu maçta 
Konyalı basketbolseverlerin salonu 

boş bırakmasını istemiyor.
n SPOR SERVİSİ



Yık hegemonyayı!
Geçen hafta BtcTürk Yeni Malatyaspor karşısında şanssız bir mağlubiyet alan İttifak Holding Konyaspor, bugün 
deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Güçlü rakibini deplasmanda yenerek sürpriz yapmayı amaçlayan 

Anadolu Kartalı’nın zorlu maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek

Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 
9. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe’ye 
konuk olacak. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak 
karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. 
Şansalan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail 
Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alper 
Çetin olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi görevinde 
ise Halil Umut Meler yer alacak. Geçen hafta konuk 
ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 kaybeden İttifak 
Holding Konyaspor haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.

 
KARTAL TELAFİ PEŞİNDE

Bu sezon oyun olarak lige etkili bir giriş yapmasına 
rağmen formunu sonuçlara yansıtmakta zorlanan 
ve şanssız puan kayıpları yaşayan İttifak Holding 

Konyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor’a mağlup 
olarak zirve hedefinde ağır bir yara almıştı. Anadolu 
Kartalı zorlu Fenerbahçe maçını bir fırsat olarak 
görüyor. 

Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe’yi deplasmanda 
yenerek beklenmedik puan kayıplarını telafi etmeye 
çalışacak. Konyaspor’da kırmızı kart cezalısı kaleci 
Serkan Kırıntılı, Kadıköy’de forma giyemeyecek. 
Uzun süredir sakat olan Hurtado ve Serkan dışında 
Konyaspor’da eksik oyuncu bulunmuyor. Serkan 
Kırıntılı’nın yokluğunda kaleyi Ertuğrul’un koruması 
bekleniyor.

FENERBAHÇE KAZANMAK İSTİYOR
Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren sarı-

lacivertliler, geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında 
aldığı 2-1’lik galibiyetle 2 maçlık galibiyet hasretine 
son vermişti.

Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor’a 1-0 
kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan 
sevinci yaşamak için mücadele edecek. 

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan iki futbolcud 
Max Kruse ve Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma 
giyemeyecek.

Geçen hafta forma giyemeyen bu iki isimden 
Kruse’nin son antrenmanı yarıda bırakırken, Milli 
maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat edilen 
Nabil Dirar ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. 
Faslı futbolcu, Konya temsilcisi karşısında kadroda 
olmayacak. n AA

Anadolu Kartalı 
normal gol yemiyor

Bu sezon şanssız puan kayıpları ile öne çıkan 
Konyaspor, ligde kalesinde gördüğü gollerin hiçbirinin 
organize bir atağın sonunda gelmemesi dikkat çekti. 
Kalesinde 8 gol gören Anadolu Kartalı ligdeki ilk golünü 
Galatasaray deplasmanında savunmaya çarpan topun 
kaleci Serkan’ı yanıltması ile yedi. 

Ligdeki ikinci gol ise Antalyaspor maçında penaltıdan 
geldi. Antalyaspor’un ikinci golü ise yine savunmanın 
rakibi pozisyona sokması ile gerçekleşti. Göztepe 
deplasmanında penaltı golü ile mağlup olan Konyaspor, 
2-1 Kayserispor’u mağlup ettiği maçta yediği tek golü de 
kendi kalesine attı.

4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Serkan’ın 
elinden kaçırdığı topta kalesinde golü gören Konyaspor, 
Yeni Malatyaspor maçında ise şanssızlıkta zirve yaptı. 
Serkan Kırıntılı’nın maçın hemen başında gördüğü 
kırmızı kartın ardından şoku atlatamadan serbest vuruşta 
yenik durumda düşen Konyaspor, ikinci golü de adeta 
rakibine ikram etti.  Bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak 
Konyaspor’un maçı kazanma dışında bir hedefi de 
şanssız gol yeme serisine son vermek olacak.
 n SPOR SERVİSİ

İH Konyaspor’a
Kruse’den iyi haber

Fenerbahçe’ye Alman futbolcusu Max Kruse’den kötü 
haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 
dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli 
oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü 
idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Kruse’nin yapılan 
kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma 
olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyuncunun tedavisine 
başlandığı öğrenildi. Max Kruse, bugün oynanacak İttifak 
Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 
n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 8 5 2 1 18 10 8 17
2.TRABZONSPOR 8 4 3 1 17 10 7 15
3.FENERBAHÇE 8 4 2 2 13 8 5 14
4.M. BAŞAKŞEHİR 8 4 2 2 14 10 4 14
5.Y.  MALATYASPOR 8 4 1 3 18 10 8 13
6.GALATASARAY 8 3 4 1 9 8 1 13
7.DG SİVASSPOR 8 3 3 2 14 10 4 12
8.İH KONYASPOR 8 3 3 2 10 8 2 12
9.GAZİANTEP FK 8 3 2 3 13 17 -4 11
10.ANTALYASPOR 8 3 2 3 9 15 -6 11
11.GÖZTEPE 8 2 3 3 7 7 0 9
12.BEŞİKTAŞ 8 2 3 3 10 12 -2 9
13.ANKARAGÜCÜ 8 2 3 3 6 11 -5 9
14.DENİZLİSPOR 8 2 2 4 7 10 -3 8
15.KASIMPAŞA 8 2 2 4 8 12 -4 8
16.ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 2 4 8 16 -8 8
17.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 3 4 12 12 0 6
18.İM KAYSERİSPOR 8 0 4 4 8 15 -7 4
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Konyaspor 37. kez Fenerbahçe ile karşılaşacak
Fenerbahçe ile İttifak Holding 

Konyaspor, Süper Lig’de bugün 37. 
kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 
sezonunda mücadele etmeye baş-
layan ve Fenerbahçe ile toplam 36 
maçta karşılaşan Konyaspor, sade-
ce 4 kez galip gelebildi. Fenerbah-
çe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar 
arasında yalnızca 3 maç berabere 
sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin toplam 97 go-
lüne, kalesini hiçbir maçta rakibi 
karşısında gole kapatamayan Kon-
yaspor 40 golle yanıt verdi. Geçen 
sezonun ilk yarısında Konya’da ya-
pılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 
kazandı. İkinci devre İstanbul’da 
oynanan müsabaka 1-1 tamamlan-
dı. Öte yandan Konyaspor, rakibi 
karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 

2’sini son 7 randevuda elde etti.
KONYASPOR DEPLASMANDA 

BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile Konyaspor, İs-

tanbul’da daha önce 18 lig maçında 
karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 
16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 
sezonunda 3-2’lik skorla mağlup 
oldu, geçen sezon da 1-1 berabere 
kaldı. İstanbul’da Fenerbahçe 53 gol 
attı, kalesinde 17 gol gördü.

FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşı-

sında en farklı skorlu galibiyetini 
2005-2006 sezonunda İstanbul’da 
5-0’lık sonuçla aldı. Konyaspor ise 
Fenerbahçe karşısındaki 4 galibi-
yetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik so-
nuçlarla elde etti. Bu arada Fener-
bahçe, Konyaspor’a 5 maçta 5, 8 
karşılaşmada da 4 gol attı. n AA

Konyaspor altyapısı göz kamaştırıyor
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor’un Av-

rupa standartlarındaki altyapı tesisi, hem A takımı-
na oyuncu kazandırıyor hem de milli takıma sporcu 
gönderiyor. Sezon başında Karatay Belediyesi ve 
Konyaspor yönetimince yenilenen Tatlıcak Tesisle-
ri’nde 3 çim saha, modern fitness salonu, havuz ve 
her bir sporcu için ayrı odalar bulunuyor.  Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, 
Konyaspor’un Konya’nın bir markası olduğunu ve be-
lediye olarak her zaman destek vermeye çalıştıklarını 
söyledi.  Yeşil-beyazlı ekibin bu sene sezona iyi bir 
başlangıç yaptığını ifade eden Kılca, geçen haftaki 
BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında talihsiz 
bir şekilde yenildiklerini belirterek, başarılı bir se-
zon geçireceklerinden emin olduğunu kaydetti. Kon-
yaspor’un başarısında taraftarın gücünden bahseden 
Kılca, dünya standartlarında bir stada sahip oldukları 
için de şanslı olduklarını dile getirerek, şöyle devam 
etti: “Türkiye’de örneğine az rastlanılan ancak büyük 
kulüplerdeki altyapı tesisini Konyaspor’umuza tahsis 

ettik. Tesislerimiz beş yıldızlı otel ayarında. İnşallah 
bu tesislerden Konyaspor ve milli takımlarımıza çok 
önemli oyuncular yetişecektir. Çünkü burada çocuk-
larımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıştır. Tabi 
çocuklarımız da çalışmalarıyla bunun karşılığını şim-
diden vermeye başladı. Tesislerimizden şimdiye ka-
dar hem milli takıma hem de Konyaspor A Takımı’na 
birçok sporcu seçildi. Türkiye’de hiçbir kulübün böyle 
bir altyapı tesisine sahip olmadığını iddia ediyorum. 
Türkiye’nin en modern altyapı tesisi şu anda Kon-
yaspor’umuza aittir.” Tesisleri sezon başında yeni-
lediklerini ifade eden Kılca, futbolcuların dinleneceği 
kamelya ve yeşil alanları da çoğalttıklarını dile getirdi. 

AKSOY: “ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”
İttifak Holding Konyaspor’un kulüp ikinci başkanı 

Selçuk Aksoy ise tesislerde Konyaspor’un geleceğinin 
yetiştiğini belirterek, “Biz de bunun bilincinde olarak 
bu tesisleri her anlamda üst seviyelere taşıyarak hem 
çocukların gelecekle alakalı umutlarını yükseltmek 

hem de sporcu ve insani kişiliklerine katkı sağlamak 
için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” diye ko-
nuştu.  Altyapının uzun soluklu bir iş olduğuna dikkati 
çeken Aksoy, “İnşallah buradan çıkacak sporcularla 
Konyaspor’umuz gelecekteki başarılarını daha da ile-
ri seviyelere taşıyacaktır. Teknik direktörümüz Aykut 
Kocaman da altyapıya çok önem veriyor. Bu bizi biraz 
daha kamçıladı. Başkanımız Hilmi Kulluk ve yönetici 
arkadaşlarımızla buraya büyük mesailer harcayarak 
Konyaspor’un geleceğini hazırlamak için elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz 
ki bunların meyvesini ileride Konyaspor olarak alaca-
ğız.” değerlendirmesinde bulundu. 

Tesislerde yetişen sporcuların A takımına seçilme 
oranlarının diğer takımlara göre daha yüksek oldu-
ğunu savunan Aksoy, “Şu anda A takımda oynayan 
oyuncularımızdan bazıları da altyapıdan yetişme. Te-
sislerdeki diğer oyuncularda bunların sonuçlarını gör-
dükçe çalışmalarını daha şevkli ve olumlu bir şekilde 
ilerletiyor. Biz çok umutluyuz.” dedi. n AA


