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Eda öğretmen 
örnek oldu

Kazada ölenlerin
yüzde 75’i erkek!

Zirvede milliliğe 
vurgu yaptılar

Yanmaktan son 
anda kurtuldu

Kendi imkanları ve emeğiyle 
geri dönüşen malzemeleri 
de kullanarak sınıfını baştan 
sona yeniden dizayn eden Eda 
öğretmen büyük takdir topladı. 
Meram Belediye Başkanı Ka-
vuş da Eda öğretmene sürpriz 
bir ziyarette bulundu. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuk Üniversitesi Kazaları 
Araştırma, Önleme ve Uygu-
lama Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Hasan Kara, Türkiye’de 
meydana gelen trafik kazala-
rında hayatını kaybedenlerin 
yüzde 75’inin erkek olduğuna 
dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

KGTÜ, bilim insanlarını sektör 
temsilcileriyle buluşturarak, 
Türkiye’nin gelişimine katkı 
sunacak bir organizasyona ev 
sahipliği yaptı. Ar-Ge zirvesin-
de yapılan sunumlarda millilik 
vurgusu yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Evde yalnızken, odasında yan-
gın çıkan zihinsel engelli Şerife 
Erdem’i (8) alevlerin arasından 
komşular kurtardı. Hastaneye 
kaldırılan Şerife’nin sağlık duru-
munun iyi olduğu belirtildi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Karatay okullarında 
Türkiye’de bir ilk

Karatay Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde ilçedeki 
tüm ilk ve orta dereceli okullarda Popüler Bilim 
Yayınları Kitaplığı kuruluyor. Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca, bu projenin Türkiye’de bir ilk 
olduğunu dile getirdi.  n SAYFA 12’DE

Kelebekler Bahçesi
tam not aldı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.  Farklı mima-
risi, farklı kelebek ve bitki türleriyle Konya için önemli 

bir cazibe merkezi olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 
Bakan Varank’ın beğenisini kazandı.  n SAYFA 6’DA

2009 yılında başladığı 
ihracat serüveninde 
bugün 3 bölgede 15 
ülkeye ihracat yapar 
noktaya gelen Candem 
Gübre, potansiyelini 
artırmayı hedefliyor. 
Candem Gübre Genel 
Müdürü Nazmi Candan, 
ihracatta yaşanan bazı 
bürokratik sorunların 
çözülmesini istedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Bürokratik engeller giderilmeli’
Türkiye İmam Hatipliler Vakıf 
(TİMAV) öncülüğünde Mardin’de 
düzenlenen 5. Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve Küresel Barış 
Sempozyumu tamamlandı. 
TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, “Farklılıklarımızı 
çatışmak yerine dayanışmaya, 
kavga yerine kol kola 
girebilmeye, zenginleşebilmeye 
vesile kılarsak, insanlığa değer 
üretmiş oluruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Farklılıklarımız dayanışma sebebi

Nazmi Candan

Hedef 3 milyon! 
 “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında 

Bakan Varank, KOS’taki fidan dikim 
etkinliğine katıldı. Telekonferans yoluyla 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlanan Bakan 
Varank, yılsonuna kadar Konya’nın 3 milyon 

fidan hedeflediği söyledi 

KONYA’DAN GÜÇLÜ DESTEK
Tüm Türkiye genelinde düzenlenen, 2023 noktada 11 milyon 
fidanın toprakla buluşturulduğu “Geleceğe Nefes Kampan-
yası” kapsamında Konya’da 28 ağaç türünde, 423 noktada, 
tahmini 48 bin 675 kişinin katılımı ile 531 bin 353 adet fidan 
dikilerek Türkiye’de örnek bir katılım ile kampanyaya destek 
verildi. KOS’taki törenlere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank da katıldı.

YOLSONU HEDEFİ 3 MİLYON
Çevre duyarlılığına vurgu yapan Bakan Varank, “1999 yılında 
20.8 milyon hektar olan orman varlığımız 2018 yılında 22.6 
milyon hektara ulaştı. Son 20 yılda dünya genelinde orman 
varlıklarını artıran birkaç ülkeden biriyiz” dedi. Telekonferans 
yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlanan Bakan Varank, 
Erdoğan’a Konya’nın yılsonuna kadar 3 milyon fidan dikmeyi 
hedeflediğini söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

İlk fidan 
Erdoğan’dan

42 bin fidanla 
destek

Selçuklu 
seferber oldu

İlçeler de 
fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “Geleceğe Nefes” projesi 

kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak saat 
11.11’de 11 milyon fidan dikimi gerçek-

leştirildi. İlk fidanı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan dikti.  n SAYFA 3’TE

“Geleceğe Nefes” sloganıyla 81 ilde 
gerçekleştirdiği 11 milyon fidanı toprakla 
buluşturma seferberliğine Konya Büyük-

şehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
1111 öğrencinin diktiği 42 bin fidanla 

destek oldu.  n SAYFA 5’TE

‘Geleceğe Nefes’ etkinliğine Selçuklu Bele-
diyesi de 26 bin fidanla destek oldu. Fidan 
dikim seferberliği kapsamında Konya’da 

Takkeli Dağ olarak bilinen alanda Selçuklu 
Belediyesi’nin organizasyonuyla öğrenciler 
tarafından 26 bin fidan dikildi.  n SAYFA 6’DA

Geleceğe Nefes Kampanyası’na ilçeler de 
dahil oldu. Taşkent, Güneysınır, Ilgın gibi 

çok sayıdaki ilçede fidan dikim etkinliği ger-
çekleştirilerek kampanyaya destek olundu. 
Ayrıca üniversiteler de kampanyaya destek 

olmak için fidan dikti.  n SAYFA 3’TE
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2009 yılında başladığı ihracat serüveninde bugün 3 bölgede 15 ülkeye ihracat yapar noktaya gelen Candem Gübre, potansiyelini 
artırmayı hedefliyor. Candem Gübre Genel Müdürü Nazmi Candan, ihracatta yaşanan bazı bürokratik sorunların çözülmesini istedi 

İhracata ihtiyacımız var
Türkiye’nin önemli gübre üre-

ticilerinden Candem Gübre, or-
ganik gübre üretimi ile çiftçilerin 
daha güvenli ve kaliteli mahsul 
elde etmesi amacıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Sektöründe öncü olan 
Candem Gübre, Uluslararası plat-
formda tanınan, dünya standartla-
rında, çağdaş yenilikleri takip eden 
ve yeniliklere öncülük eden, diğer 
firmalar tarafından örnek alınan 
bir firma olma vizyonuyla yoluna 
devam ediyor. Bu konuda önemli 
başarılar elde eden Candem Gübre, 
yaptığı ihracatla Türkiye’nin eko-
nomisine önemli bir katkı sağlıyor. 
Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhu-
riyetleri olmak üzere 3 ana bölgede 
yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapan 
Candem Gübre, ihracat yelpazesini 
daha da geliştirmek istiyor.

GÜBRE ÜRETMEK TERZİLİKTİR 
Candem Gübre Genel Müdürü 

Nazmi Candan, Candem Gübre ola-
rak yurt dışı faaliyetleri ve üretim 
alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Güb-
re üretmenin zor bir iş olduğunu 
belirten Candan, “Gübre üretmek 
terziliktir. Her arazinin toprak yağı-
sı farklıdır. Bitki beslemeye geçtiği-
niz zaman işler değişiyor. Toprağın 
yapısı nedir, hangi dönemde ne ve-
rilmesi gerekiyor bunlara bakmak 
gerekiyor. Biz bunların hepsini bil-
diğimiz için bitkiyi besleme bizim 
işimiz diyoruz. Bitkinin ihtiyacına 
göre uygulamalar yaparız” dedi. 

İHRACAT ZOR BİR İŞ 
Gübreni üretimi kadar ihracatı-

nın da oldukça meşakkatli olduğu-
na değinen Candan, buna rağmen 
Candem Gübre olarak ihracat yap-
mayı başardıklarını anlattı. 2009 
yılından bu yana ihracat yaptıkla-
rını ve ihracat potansiyellerinin her 
geçen yıl artarak devam ettiğini 
dile getiren Candan, sözlerine şöy-
le devam etti, “Şuanda Orta Doğu, 
Afrika’nın belli bölümü, Türkiye 
cumhuriyetleri olarak 3 ayrı ana 
bölgede olmak üzere yaklaşık 15 
ülkeyle ihracat yapıyoruz. 

Müşterilerimizle fuarlarda bi-
raraya gelmeye çalışıyoruz. İhracat 
potansiyelimizi her yıl artırmaya 
çalışıyoruz. Gübrenin ihracatı çok 
zor bir iş. Kaynaklarımız yok Türki-
ye’de. Gübre sektöründe hammad-
de olarak yüzde 97 dışarıya bağım-
lıyız. Çünkü Türkiye’de potasyum, 
fosfor yok. Dünyanın belli ülkele-
rinde bu kaynaklar mevcut. Bütün 
dünya ülkeleri gidip oradan alıyor. 
Bu nedenle gübre ihracatı zor bir 
iş. Biz bu zoru başardık mücadele 

ederek. Biz bu ürünlerin Ar-Ge’le-
rini yapıyoruz, arazi denemeleri 
yapıyoruz Bu zaman alıyor. Yavaş 
yavaş bu işi yürütüyoruz. Bizim çok 
büyük Ar-Ge ekibimiz var. Biz ku-
rulduğumuzda ilk laboratuvarımızı 
kurduk. Bizim olmazsa olmazımız 
bu. Tarımda denemekten vazgeç-
meyeceksiniz. Sürekli ürünün üre-
timi, gelişimi, rengi, dane yapısını 
bunu takip etmek gerekiyor. Biz de 
tıp doktoru gibi canlıyla mücadele 
ediyoruz. Bitki de canlıdır sonuçta. 

Bitkiyi en iyi şekilde tedavi edi-
yoruz. Kimyagerimiz var, ziraat 
mühendisimiz var bu bir ekip işi. 
Sürekli iş geliştirme toplantıları 
yapıyoruz. Firmaların istekleri, ye-
nilikler, piyasadan gelen değişimler 
gibi konuları görüşüyoruz. Bu işi 
dünya üzerinde Avrupa iyi yapıyor. 
Bitki beslemenin mimarı Avru-

pa çünkü Biz de şimdi onların bir 
tık önüne geçmeye başladık. Artık 
dünya ülkelerinden bize farklı işbir-
liği talepleri geliyor. Ama biz şuan-
da balık yakalamayı öğretmeyi ter-
cih etmiyoruz, balık satmayı tercih 
ediyoruz. Çünkü ülkemizin ihracata 

ihtiyacı var. İhracat cari açığı dü-
şüren bir etken olduğu için, katma 
değer sağlamamız lazım.”

DEVLETİ YANIMIZDA HİSSETTİK
Türkiye’nin ekonomik anlamda 

zor bir süreçten geçtiğini belirten 
Candan, buna rağmen üretmekten 
vazgeçmemek gerektiğini vurgu-
ladı. Bu noktada üreticiye devletin 
destek verdiğini dile getiren Can-
dan, “Kriz döneminde devletimizin 
varlığını gerçekten hissettik. Devlet 
sanayicinin, üreticinin yanında yer 
aldı. Artık eskisi gibi değil, bir şeyler 
yaptığınız zaman bunun karşılığını 
alıyorsunuz. Devletimiz bize güzel 
imkanlar sunuyor. İşini bilene kriz 
diye bir şey yok. Çünkü en büyük 
yatırımlar kriz döneminde yapılan 
yatırımlardır” diye konuştu. 

BÜROKRATİK SIKINYILAR VAR
Devletin üreticiyi desteklemesi-

ne karşın, ihracat yapma noktasın-
da bazı zorluklar da yaşadıklarını, 
bu zorlukların giderilmesinin ihra-
catı artırmada büyük fayda sağlaya-
cağını vurgulayan Candan, şunları 
söyledi, “İhracatta sıkıntılarımız var 
mı var. Hiçbir dünya ülkesi ithalat 
yapmak istemiyor. Bunun için her 
ülke kendine has zorluklar geliştiri-
yor. Ama biz mücadeleyi seviyoruz. 

Dış ticaretle ilgili bütün kurum-
ları ihracatı desteklemeye davet 
ediyoruz. Bürokrasi önümüzü tıkı-
yor. İnsanlar kendi gidiyor bir şey-
ler yapıyor. Bizim derdiğimiz uçak, 
otel parası değil. Bürokraside büyük 
engeller var. 

Mesela bir ülkeden mal alı-
yoruz, o ülke ürünleri bekletiyor. 
Ülkemiz bu konuda bir şeyler yap-
mıyor. Ürdün Türkiye ile ticari an-
laşmayı bitirdi benim oradaki ba-

yim ek vergi ödüyor. Bunun gibi bir 
sürü örnek var. Devletimiz bunla-
rın önünü açmalı ihracatı artırmak 
için. Siyasi sıkıntılar maalesef bizi 
yoruyor. Destekledik demeyle des-
tekleme olmuyor. Para vermeyle 
destekledik olmuyor. Bizim paraya 
ihtiyacımız yok zaten. 

Bizim önümüzün açılması la-
zım, bürokratik engellerin kaldı-
rılması lazım. Ben 170 konteynır 
mal getirdim bir müdür yardımcısı 
yüzünden 15 gün malım bekledi. 
15 gün sonra ne değişti de o malı 
verdin? Sadece ego. Başka bir ge-
rekçe yok. Bir yerde devlet yanı-
mızda öbür tarafta karşımızda. Ya 
yanımızda ol ya karşımızda ol. Bu 
anlamda memnun olduğumuz ta-
raflar da var memnun olmadığımız 
yanlar da var.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Nazmi Candan
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Selçuk’ta ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ etkinliği yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü tarafın-
dan başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ 
seferberliğinde 11 Kasım 2019 
saat 11.11’de 81 ilde 2023 nok-
tada 11 milyon fidan dikimi ger-
çekleştirildi. ‘Bugün Fidan Yarın 
Nefes’ sloganıyla Selçuk Üniver-
sitesi Kampüs Yerleşkesinde de 

fidanlar toprakla can buldu.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin 

Keykubat Kampüsü yerleşkesin-
de düzenlenen fidan dikimine; 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
Selçuk Üniversitesi Genel Sek-
reteri İbrahim Halıcı, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Sağlık Kültür 

Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başka-
nı Osman Orhan, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler katıldı. 

Program hakkındaki düşünce-
lerini dile getiren Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Kara “Ülkemizin her 
bir köşesinde ülkemizi yeşillendi-
rebilme ve ormanlarımızı geliş-

tirebilme doğrultusunda topluca 
devlet, millet iş birliğiyle başlattı-
ğımız güzel bir gündeyiz. 

Elimizdeki bütün fidanları 
toprakla buluşturabilmeyi dü-
şünüp onları yeşillendirirken bu 
toprakları bize vatan kılan vata-
nımızı da canı pahasına savunan 
aziz şehitlerimize bir vefa borcu-

nu ülkeyi toprakları vatan kılabil-
menin yeşillendirme sevdasıyla 
başlatılan bu çalışmada emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. 

Konya’da bütün kurum ve 
kuruluşlarımızla, okullarımızla, 
öğrencilerimizle, yediden yetmişe 
bütün vatandaşlarımızla beraber 

yaptığımız bu çalışmanın ileride 
gür bir seda olarak memleketimi-
zin ufkunda doğabilecek güzel bir 
gün olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. 

Fidan dikiminin ardından 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkan-
lığının hazırladığı ikramlar dağı-
tıldı. n HABER MERKEZİ

Ilgın’dan ‘Geleceğe Nefes’
seferberliğine destek

Yeşil bir Güneysınır için
fidanlar toprakla buluştu

Taşkent’ten fidan dikim 
kampanyasına destek

Ilgın ilçesinde boş zamanların-
da doğaya meyve çekirdeği dikerek 
doğal ‘meyve ormanı’ oluşturma 
hayali kuran bir vatandaş, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın başlattı-
ğı ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine 
diktiği meyve çekirdekleri ile des-
tek verdi. Bir kamu kuruluşunda 
çalışan Süleyman Koç, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından baş-
latılan ‘Geleceğe Nefes’ seferber-
liğine destek vermek için meyve 
çekirdeklerini atmayarak biriktir-
diğini ve bu çekirdekleri de bugün 
toprakla buluşturduğunu anlattı.

Yıl boyunca tükettikleri mey-
velerin çekirdeklerini atmayarak 
biriktirdiğini ifade eden Koç, şun-
ları kaydetti: “Zaman zaman do-
ğaya ve tarlama bu çekirdekleri 
ekiyorum. Hayalim ise doğal bir 

meyve ormanı oluşturmak. Bakan-
lığımızın başlattığı ‘Geleceğe Nefes 
Ol’ seferberliğini desteklemek için 
biriktirdiğim meyve çekirdeklerini 
ben de bugün toprakla buluştur-
mak istedim. Sosyal medyada ka-
tılım belgesi düzenleyerek paylaş-
mak yerine bu çekirdekleri ekmeyi 
tercih ettim. Her meyve çekirdeği 
doğada yeni bir ağaç olacaktır. 
İnşallah bu çekirdeklerle farklı çe-
şitlerde bir meyve ormanı oluşur. 
Vatandaşlarımız bu meyvelerden 
faydalanır, çoluk çocuk piknik ya-
parken dalından bu meyveleri 
koparıp yerler.” Koç, bu destek 
ile bir farkındalık oluşturarak, her 
kesimin elinden geldiğince ağaç 
sevgisini ve ağaçlandırma bilincini 
yeni nesillere aktarması gerektiğini 
ifade etti. n HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından başlatılan ‘11 Milyon 
Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ 
kampanyasına Güneysınır da des-
tek verdi. Güneysınır’da düzenle-
nen fidan dikim programına Gü-
neysınır Belediye Başkanı Ahmet 

Demir, Güneysınır İlçe Kaymaka-
mı Ahmet Fatih Sungur, AK Parti 
İlçe Başkanı Mehmet Karaman ve 
kurum amirlerinin yanı sıra öğren-
ciler ve çok sayıda davetli katıldı. 
Düzenlenen fidan dikme etkinli-
ğinde fidanlar toprakla buluşturul-
du. n HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 
yürütülen, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 
tüm Türkiye’de gerçekleştirilen 
“Geleceğe Nefes Kampanyası”na 
Taşkent’ten de destek geldi. Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Taşkent Meslek 
Yüksekokulu yerleşkesi bölgesinde 

500 fidan toprakla buluşturuldu. 
Programa Taşkent İlçe Kaymakamı 
Uğur Karakaya, Taşkent Belediye 
Başkanı Osman Arı, Emniyet Amir-
leri, Yüksek Okul Öğretmen ve 
Öğrencileri, Daire Başkanları, Muh-
tarlar ve çok sayıda öğrenci ile va-
tandaşlar katıldı. n HABER MERKEZİ

İlk fidan Erdoğan’dan
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 81 ilde 
eş zamanlı olarak saat 11.11’de 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. İlk fidanı Erdoğan dikti

Ankara’da düzenlenen Mil-
li Ağaçlandırma Günü “11 Milyon 
Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” 
programı kapsamında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan da Batı-
kent Çakırlar mevkiinde eşi Emine 
Erdoğan ile birlikte kendi adına olan 
fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikiminin ardından konuş-
ma yapan Erdoğan, “11.11.2019 
tarihinde saat 11.11’de toplam 11 
milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes 
olması ümidiyle toprakla buluşturu-
yoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir 
Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. 
Geleceğe nefes seferberliğimiz gör-
düğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşa-
rak dünyaya örnek olacak bir kam-
panyaya dönüştü. Rekorumuz bugün 
Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri 
tarafından Çorum’dan takip edilecek 
ve kayıtlara geçirilecek. Milletimizin 
özellikle gençlerimizin ve çocukları-
mızın kampanyaya ilgili bu tarihin ve 
saatin önümüzdeki yıllarda da ağaç 
günü olarak değerlendirilmesi fikrini 
ortaya çıkarttı. Biz de bu fikri destek-
ledik ve 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandır-
ma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili 
Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiği-
miz hafta imzaladım. Bundan sonra 
her yıl milletimiz takvimler 11 Ka-
sım’ı ve saatler de 11.11’i gösterdi-
ğinde fidan dikmek üzere belirlenen 
alanlarda olacaktır. Ne kadar çok ağaç 
dikersek geleceğe o kadar büyük mi-
ras bırakırız. 82 milyon hep birlikte 
ortaya koyacağımız eserlerle ve dik-
tiğimiz fidanlarla oluşturacağımız 
ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Geçmişte birilerinin ağaç baha-
nesiyle şehirleri talan etmeye kalktı-
ğını hatırlatan Erdoğan, “Haftalarca 
sokakları ateşe vermişler, esnafımı-
zın malını mülkünü yağmalamışlardı. 
Nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştı-

ranlar. Çevrecilik adına 17 yıldır bize 
söylemediklerini bırakmayanlar ne-
rede. Hiçbiri ortada yok, dikili ağaç-
ları yok. Bunların derdi Türkiye’yi 
bir çıra gibi yakmaktı. Bu yaz olanları 
duydunuz. Bodrum’da, Marmaris’te, 
İzmir’de, Antalya’da ormanlık alan-
ları nasıl yaktıklarını izledik. PKK de-
nen bölücü terör örgütü onların yan 
kolları kendileri bunları açıkladılar. 
Onlar yaktılar biz diktik. Onarın derdi 
çevreyi korumak değil birileri adına 
Türkiye’yi kuşatmaktı. Allah’ın yar-
dımı ile bu tuzakların hepsini boşa 
çıkarttık. 

Ağaçlandırma seferberliğimiz-
de de milletimizle gönül gönüle, el 
ele çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş 
ettiler ama tıraş edilen sakal daha 
gür çıkar. Biz onların kollarını kesi-
yoruz. Bizim kültürümüzde toprağı 
hem ana hem de yar olarak görmek 
suyu aziz bilmek ekmeği öpüp alna 
götürmek vardır. 17 yılda toplam 
4.5 milyar fidanı toprakla buluştu-
rarak orman varlığımızı 22.6 milyon 
hektara çıkarttık. Böylece erozyonla 
kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 
500 milyon tondan 154 milyon tona 
kadar düşürdük. Bizim yeşil sevgimi-

zi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez” 
diye konuştu.

“Bizim çocukluğumuzdan beri 
söylenen ‘tohumlar fidana, fidan-
lar ağaca dönmeli yurdumda’ diye 
tekerleme tadında bir şarkı var. Bu 
şarkı aynı zamanda maziden atiye 
kurduğumuz köprünün de ifade-
sidir” diyen Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sonlandırdı: “Bugün biz ecda-
dın mirası üzerine kendi katkılarımızı 
ilave ediyoruz. Yarın da gençlerimiz 
bunun üzerine daha fazlasını koyarak 
geleceğe doğru yürümeye devam 
edecekler. Geleceğe nefes ol derken 
fidan dikmenin ötesinde çocuklarımı-
za her bakımdan daha güçlü bir Tür-
kiye bırakmanın kararlılığını da ifade 
ediyoruz. Bugün dikilen fidanlar her 
yıl büyüyüp serpilirken çocuklarımız 
da onlarla birlikte ülkemizin gelece-
ğini kucaklamaya talip bir donanımla 
kendilerini geliştirecekler. Toprak ne 
ekersen onu verir, toprağa ne kadar 
emek verirsen o kadar karşılık alır-
sın. İnsan da öyledir. Bunun için biz 
insanı yaşat ki devlet yaşasın diyo-
ruz. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz 
dahi elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen 
bir medeniyet birikimine sahibiz. Bu 

kampanyaya gösterdiğiniz ilgi için 
tüm milletime bir kez daha teşekkür 
ediyorum.”

81 ilde 2 bin 23 lokasyonda ger-
çekleştirilen programa Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın yanı sıra Kazakistan 
Başbakanı Askar Mamin, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

KONYA’DAKİ PROGRAMA 
CANLI BAĞLANTI

Son olarak Konya’ya canlı bağ-
lantı gerçekleştiren Erdoğan, Kon-
ya’da bulunan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’tan bilgi aldı. 
Varank, “Konya bu ağaçlandırma 
seferberliğine hep birlikte destek ve-
riyor. Geleceğe nefes kampanyasına 
531 bin 353 ağaçla katılım sağlıyor-
lar. Aralık sonuna kadar da ağaç sa-
yısını 3 milyona çıkartacaklar. Adeta 
bir düğün havası var. Zaten gelen 
bütün Konyalılara da düğün pilavı ik-
ramı yapıyorlar” dedi.  n İHA
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Tüm Türkiye’de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu “Geleceğe Nefes Kampanyası”na Konya’dan güçlü bir destek geldi. Konya’da çok sayıdaki 
noktada 531 bin bin 353 fidan toprakla buluşturuldu. OSB’deki fidan dikim töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi 

Konya’dan güçlü destek 
Tüm Türkiye genelinde dü-

zenlenen, 2023 noktada 11 milyon 
fidanın toprakla buluşturulduğu 
“Geleceğe Nefes Kampanyası” kap-
samında Konya’da 28 ağaç türünde, 
423 noktada, tahmini 48 bin 675 
kişinin katılımı ile 531 bin 353 adet 
fidan dikilerek Türkiye’de örnek bir 
katılım ile kampanyaya destek ve-
rildi. Kampanya kapsamındaki fidan 
dikim törenlerinden biri de Konya 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de 
düzenlenen tören oldu. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
katılımıyla, OSB’de gerçekleştirilen 
törende 1111 fidan toprakla buluş-
turularak cansuyu verildi.  

HER BİR FİDAN BİR NEFES 
Fidan dikim programında ko-

nuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Geleceğe Nefes 
Kampanyası kapsamında tüm Tür-
kiye’de 11 milyon fidan dikiminin 
gerçekleştirildiğini söyledi. Kam-
panya kapsamında Konya’da da 531 
bin bin 353 fidanın toprakla buluş-
turulacağını belirten Bakan Varank, 
“Bugün toprakla buluşturacağımız 
her bir fidan gelecekte tüm canlılar 
için bir nefes olacak, yarınlarımız 
için bıraktığımız en değerli miraslar-
dan biri olacak. Bu önemli etkinliğe 
Hz. Mevlana gibi dünyaya ışık olmuş 
büyük bir ismin memleketinden ka-
tılmamız ayrıca anlamlı. Bu ülke için, 
milletimiz için hep en iyisini yapma-
yı hedefledik. Bunun için gayret gös-
terdik. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den 
Güney’e ülkemizin her yerine hiz-
met götürürken milletimizin refa-
hını önceledik. Eğitimden sağlığa, 
ulaştırmadan sanayiye her alanda 
gelişen ülkemizi çevre anlamında da 
ihmal etmedik. Türkiye’deki orman 
varlığını bakım, rehabilitasyon ve 
ağaçlandırma çalışmalarıyla her ge-
çen gün artırdık. 1999 yılında 20.8 
milyon hektar olan orman varlığımız 
2018 yılında 22.6 milyon hektara 
ulaştı. Son 20 yılda dünya genelinde 
orman varlıklarını artıran birkaç ül-
keden biriyiz” dedi. 

BU KAMPANYA EN GÜZEL CEVAP 
AK Parti hükümetinin, bu denli 

çevre hassasiyeti içerisindeyken bazı 
siyasi oluşumlar tarafından sürekli 
eleştirildiğini hatırlatan Bakan Va-
rank, bu konudaki düşüncelerini sı-
raladı. “Biz böyle bir yeşil seferberlik 
içindeyken kendilerine sözüm ona 
çevreci diyenlerin hükümetimize, 
devletimize saldırılarını hep birlikte 
gördük” diyen Bakan Varank, söz-
lerini şöyle sürdürdü, “Gezi Parkı 
olayında birkaç ağaç için sokağa çı-
kık, sokak olayları çıkartıp ülkemizi 
dünyaya şikayet etmeye çalışanların 
artan orman varlığıyla ilgili tek bir 
sözünü duyamazsınız. Maalesef her 
konuda olduğu gibi çevre hassasiye-
ti de yapay olan bir siyasi anlayışla 
mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 
Bugünkü seferberliğimiz bu siyasi 
anlayışa en güzel cevap olacak.”
ÇEVRECİ PROJELER GELİŞTİRİLİYOR 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın “Geleceğe Nefes Kampanya-
sı”na destek veren ilk kurumlardan 
biri olduğunu vurgulayan Bakan 
Varank, bakanlık olarak çevreci pro-
jeler ürettiklerinin bilgisini verdi. 

Konuyla ilgili örnekler veren Bakan 
Varank, “Tarım Bakanımızla yaptığı-
mız istişare sonucu hemen Türkiye 
genelindeki OSB’lere ve Sanayi site-
lerine talimat verip bu kampanyaya 
katılmalarını istedim. Bugün 164 
OSB ve 4 sanayi sitesinde yaklaşık 
250 bin fidanın toprakla buluştu-
rulması sözünü aldık. Şuan içinde 
bulunduğumuz Konya OSB’de 1111 
fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ben 
hassasiyet gösterip bu kampanyaya 
destek veren OSB’lere şükranları-
mızı sunuyorum. OSB’lerimizin ku-
ruluş mantığında çevre hassasiyeti 
var. OSB’ler tarıma elverişsiz alan-
larda tüm bakanlıkların görüşleri 
alınarak yapılan yapılardır. OSB’ler 
sayesinde plansız sanayileşmenin 
getirdiği çevresel riskler minimuma 
getirilir. Sanayinin teknolojik dönü-
şümü kadar çevresel dönüşümünü 
de önemsiyoruz” diye konuştu. 

KONYA’DA 70 YILDA 
180 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ 

Programda konuşan Vali Cüne-
yit Orhan Toprak, Konya’nın Türki-
ye’nin en büyük yüzölçümüne sahip 
ili olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda, 
Konya’nın orman varlığının yüzde 
12 civarında olduğunun bilgisini 

veren Vali Toprak, şunları kaydet-
ti, “Konya’daki orman varlığımızı 
Türkiye’ye oranladığımızda yaklaşık 
yüzde 3’lük bir oran. Konya’nın doğu 
kısmı kıraç, düz olduğu için sanki hiç 
ormanı yok gibi canlanabiliyor. Fakat 
ben buradan ilan ediyorum ki Konya 
gerçekten dağlarıyla, zirveleriyle, ye-
şiliyle, ormanıyla, gölleriyle özel bir 
bölge. 1946’dan beri ağaçlandırma 
devam ediyor. Bu süre içinde 180 
milyon ağacın dikildiğini görüyoruz. 
Tabi son 15 yılda bu ivme kazanmış 
durumda. Dünyada ağaç varlığının 
arttığı birkaç ülke var bunlardan biri 
de Türkiye. Son 20 yılda 4 milyar 
ağaç dikilmiş bu çok güzel bir oran. 
Bizim kültürümüzde, dinimizde de 
ağaç dikiminin önemli bir yeri vardır. 
Bunu da unutmamamız gerekiyor. 
Konya’da ağaçlandırmanın yanısıra 
ağaç kıyımını önleyici çalışmalara da 
ağırlık vermekte. 3-4 gün önce Ka-
ratay Belediyesi’nce yapılan güneş 
panelinin açılışını yaptık. Bu paneller 
sayesinde 88 bin ağacın kurtulması 
demek. Bir taraftan ağaç dikerken 
bir taraftan kıyımı engellemeye ça-
lışıyoruz. Yine Sıfır Atık Projesi ile 
yüzbinlerce ağacın kıyımını önle-
mek için önemli bir proje. İnşallah 

yeşil bir Konya için emin adımlarla 
yolumuza devam edeceğiz.”

ÇEVREYE SÖZDE DEĞİL 
ÖZDE SAHİP ÇIKIYORUZ 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta, AK Parti iktida-
rının çevreci politikasına vurgu yap-
tı. Usta, “Biz sadece doğayı, çevreyi 
sevmekle veya sözle korumakla bah-
seden bir iktidar değiliz.  Biz bugüne 
kadar dikilen fidanlarla dünyada en 
çok fidan diken 3 olan bir ülkeyiz. 
Bu ülkemizin, AK Parti iktidarının 
başarmış olduğu, doğaya ve çevreye 
sözde değil özde sahip çıktığını gös-
teren en büyük organizasyonlardan 
biri. Artık bu tarih, Milli ağaçlandır-
ma Günü olarak kutlanacak ve fidan 
dikimine devam edilecek. Temenni-
miz bu fidanların dikimiyle kalınma-
yıp, korunması, geleceğe aktarılması 
ve gençlerimizin çocuklarımızın bu 
bilinçle yetiştirilmesini sağlamaktır. 
Havası çok daha temiz bir geleceği 
hedefliyoruz” dedi. 

EN YEŞİL OSB’LERDEN BİRİYİZ 
KSO Başkanı Memiş Kütükcü 

de, Konya Sanayi Bölgesi’nin çevreci 
yapısıyla ilgili bilgiler verdi. Konya 
OSB olarak kampanyaya güçlü bir 
destek verdiklerinin altını çizen Kü-

tükcü, şunları söyledi, “Bu şehrin 
girişimcileri, çalışan kardeşlerimizle 
birlikte Konya’yı net bir sanayi şehri 
haline getirdiler. Şuanda birçok sek-
törde iddialı firmalarımız var. 200’e 
yakın ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Burası 23 milyon metrekare 
ile Türkiye’nin 3. Büyük organize 
sanayi bölgesi. Ayrıca Konya OSB, 
sanayi üretimine de çevreye de sa-
hip çıkan bir OSB. Tamamen tarıma 
elverişsiz bir arazi üzerine kurulmuş 
ve bu minvalde genişlemekte olan 
bir sanayi bölgesi. Yine yeşille öne 
çıkan bir OSB olarak ön plana çıkı-
yoruz. Öyle ki çevre yönetim sistemi 
ile çevre kirliliğinin en aza indirildiği 
OSB, 1 milyon metrekare yeşil alanı 
ile Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden 
biri. Bölge genelinde 60 binin üze-
rinde ağaç, 950 bin çalı ve 130 bin 
metrekare çim alanına sahibiz. Biz 
yeşilimizi kendi fidanlık alanımızda 
üretiyor, bölgemizi kendi yetiştirdi-
ğimiz fidanlarla yeşillendiriyoruz. Bu 
minvalde bölgemizde son 4 yılda 14 
farklı türde 250 binin üzerinde çalı 
üretimi gerçekleştirildi. Son 10 ayda 
ise 1000 ağaç 55 bin çalı dikimi ger-
çekleştirdik. Çevre dostu bir OSB ol-
mak için bu çalışmalarımızı aralıksız 

sürdürüyoruz. Malumunuz bugün 
81 ilde 11 milyon fidan dikerek dün-
ya rekorunu elde edeceğiz. Bizim de 
dikeceğimiz bu fidanlık alanın top-
lam büyüklüğü 45 bin metrekare. 
Halihazırda bin 500 fidanımız zaten 
dikilmişti. Birazdan 12 bin metreka-
resini daha 1111 fidanla buluştura-
cağız. Bu 45 bin metrekare alanın 
tamamını ağaçlandırdığımız zaman 
burada 4 bin 500 ağacımız olacak. 
Ülkemizi daha yeşil daha yaşanabilir 
kılmak için elimizden geleni yapma-
ya çalışıyoruz.”

KONYA 531 BİN 353 FİDAN DİKİLDİ 
Orman Bölge Müdürü Cafer Bal 

ise yaptığı konuşmada, Konya’nın 
kampanyaya verdiği desteği rakam-
larla açıkladı. Yapılan kampanya ile 
Türkiye’nin yeşile ve çevreye olan 
hassasiyetinin tüm dünyaya duyu-
rulmasının amaçlandığını belirten 
Bal, “Konya’da 28 ağaç türünde 423 
lokasyonda, tahmini 48 bin 675 ki-
şinin katılımı ile 531 bin 353 adet 
fidan dikildi. Bu etkinliğe desteğini 
esirgemeyen herkese teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu. 

CUMHURBAŞKANI ERDO-
ĞAN’A 3 MİLYON FİDAN SÖZÜ

Konuşmaların ardından Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ve protokol üyeleri aynı anda Anka-
ra’da kampanyanın açılışına katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a telekonferans yoluyla bağla-
narak Erdoğan’a bilgi verildi. Bakan 
Konya’nın kampanyaya büyük bir 
destek verdiğini vurgulayan Bakan 
Varank, Konya’nın yılsonuna kadar 
3 milyon fidan dikim sözü verdiğini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı. 
“Konya’ya da bu yakışırdı” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kon-
ya’nın kampanyaya verdiği desteğe 
teşekkür etti. Fidan dikim töreni Ba-
kan Varank’la çekilen hatıra fotoğ-
raflarıyla sona erdi. Programa Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 
AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti Karaman Milletvekili 
Recep Şeker 

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Konya Teknik Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mustafa Uzbaş, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Ti-
caret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sa-
nayi Odası (KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Orman Bölge Mü-
dürü Cafer Bal, İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, Konya İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, 
KSO Meclis Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil ve protokolün diğer ilgili-
leri ile çok sayıda öğrenci katıldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Mustafa Varank Cüneyit Orhan Toprak Leyla Şahin Usta

Bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri fidan dikti, dikilen fidanlara cansuyu verildi.

Memiş Kütükcü Cafer Bal 
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NEÜ’de binlerce fidan toprakla buluştu KGTÜ ve Çumra, geleceğe nefes oldu

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) “Geleceği Nefes” kam-
panyası kapsamında, Köyceğiz ve 
Seydişehir yerleşkelerinde binler-
ce fidanı toprakla buluşturdu. 

Geleceğe Nefes kampanya-
sında, Türkiye genelinde 2023 
noktada 3 saat içinde tam 11 mil-
yon fidan toprakla buluştu. Fidan 
dikme etkinliğine, NEÜ yöneti-

cileri, öğrencileri, akademik ve 
idari personelleri de katıldı. NEÜ 
Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşke-
lerinde binlerce fidan toprakla bu-
luştu.  Köyceğiz Yerleşkesindeki 
fidan dikim etkinliğine NEÜ Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya 
Mızırak ve Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
daire başkanları, akademisyenler 
ve pek çok öğrenci katıldı.  Sey-

dişehir Yerleşkesinde de 5 bin-
den fazla fidan toprakla buluştu. 
Seydişehir Yerleşkesinde bulu-
nan; Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi, Kamil Akkanat Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Seydişehir 
Meslek Yüksekokulu öğretim ele-
manları ve öğrencileri, kamu ku-
rum amirleri ve çalışanları fidan 
dikimi yaptı. n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi ve Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, Tarım 
ve Orman Bakanlığının “Gelece-
ğe Nefes” sloganıyla başlattığı 11 
milyon ağaç dikme kampanyasına, 
fidanları toprakla buluşturarak des-
tek verdi. Çumra - Kaşınhanı arası 
OSB yolu üzerinde yeşil dokunun 
zenginleşmesi için Konya Gıda ve 
Tarım Üniversite ile birlikte fidan-
ları toprak ile buluşturdu. Çumra 

Belediyesi personelleri ile birlikte fi-
dan dikme çalışmalarında yer alan 
üniversite öğrencileri de projeye 
seferber oldu. Fidan dikme progra-
mına Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz ve Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş katıldı. Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, “Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başlatmış olduğu Geleceğe 

Nefes seferberliğinde Konya Gıda 
ve Tarım Üniversite’mizin öğren-
cileri ile gönül gönüle verdik. Bu 
projeyi Üniversitemiz ile gerçekleş-
tirmekten gurur duyuyoruz. Proje-
ye destek veren Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk Bey’e teşek-
kür ediyorum. Milli Ağaçlandırma 
Günü’nü kutluyor, Geleceğe Nefes 
olmasını diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” sloganıyla 81 ilde gerçekleştirdiği 11 milyon fidanı toprakla 
buluşturma seferberliğine KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1111 öğrencinin diktiği 42 bin fidanla destek oldu

KOSKİ 42 bin fidan dikti

Gelecek nesillere daha yeşil bir 
Türkiye miras bırakmak amacıy-
la Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
“Geleceğe Nefes” sloganıyla 81 ilde 
gerçekleştirdiği 11 milyon fidanı 
toprakla buluşturma seferberliğine 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü, 1111 öğren-
cinin diktiği 42 bin fidanla destek 
oldu. İçeri Çumra Mahallesindeki 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Seç-
me Ağaçlandırma Sahasında dü-
zenlenen fidan dikme programına 
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ercan Uslu, KOSKİ Ge-
nel Müdürü Ahmet Demir, Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz, çok 
sayıda protokol üyesi ile öğrenciler 
katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duru-
şu ile başlayan program Konya Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Çocuk 
Su Tiyatrosu ile devam etti.
42 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU 

Düzenlenen fidan dikme et-
kinliğinin açılış konuşmasını ya-
pan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir, dikilecek fidanlarla bundan 
birkaç yıl sonra bir ormanlık alan 
oluşacağını belirterek, “Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın 11 milyon 
fidanı toprakla buluşturma proje-
sinin bir ayağı olan KOSKİ Seçme 
Ağaçlandırma sahamızda bizler de 
42 bin fidanı toprakla buluşturduk. 
Üzerinde bulunduğumuz bu alanın 

300 metrekare büyüklüğe sahip ol-
duğunu göz önüne aldığımızda; di-
keceğimiz fidanlarla bundan birkaç 
yıl sonra burada ormanlık bir alan 
oluşacağını şimdiden söyleyebiliriz” 
dedi.

‘HER DİKİLEN FİDAN SEMAYA 
AÇILAN BİR EL GİBİDİR’

Her dikilen fidanın semaya açı-
lan bir el gibi olduğuna dikkat çe-
ken KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir, “Yarın kıyametin kopacağı-
nı bilseniz bile, bugün elinizdeki fi-
danı toprağa dikin” diyen peygam-
berimiz aracılığıyla fidan dikmeye 
teşviş edilen bir dinin mensupları-
yız. Yarın bu fidanların gölgesinde 
insanlar, yaprak ve meyvelerinden 
de hem insanlar hem de kuş, karın-
ca gibi diğer canlılar yararlanacak. 
Her dikilen fidan semaya açılan bir 
el gibidir. Nasıl ki yağmur duasına 
çıktığımızda ellerimizi açıyoruz, 
diktiğimiz fidanlarla da aynı duayı 
etmiş oluyoruz. Bilimsel olarak bak-
tığımızda ise yetişmiş bir ağaç ken-
di başına 100 kilogramın üzerinde 
oksijen üretiyor. ‘Geleceğe Nefes 
Ol’ sloganıyla çıktığımız bu yolda 
ülkemizde ‘oksijen deposu’ oluş-
turma adına çok büyük bir hizmeti 
sizlerle birlikte yapmış olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki; 
her canlının her zaman suya ihtiya-
cı vardır. Yağmurlar genellikle or-

manı çok olan bölgelere yağar. Ne 
kadar çok ağaç, o kadar çok yağmur 
o kadar çok su” ifadelerini kullandı.

‘GELECEĞİMİZİN OKSİJENİ 
BİZLERİN ELİNDE’

Çumra ve Konya bölgesinde 
yaşanabilir bir dünya için daha faz-
la oksijen alanlarının oluşturmaya 
dönük çalışmalar yürüttüklerini 
ifade eden Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz, “Geleceğimizin oksije-
ni bizlerin elinde, bizlere emanet. 
Şu anda elimizde emanet olarak 
tuttuğumuz oksijeni toprakla bu-
luşturarak ileriki nesillere taşımak 
istiyoruz. Su ve toprağın olduğu 
bu bölgede yeni yeşil alanlar oluş-
turarak Çumra ve Konya bölgesin-
de yaşanabilir bir dünya için daha 
fazla oksijen alanlarının oluşmasını 
istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay ve emeği 
geçen herkese sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu.

‘SİZLER DE DİKTİĞİNİZ FİDAN 
GİBİ BİZLER AÇISINDAN BİRER 

FİDANSINIZ’
Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Ercan Uslu da öğrenci-
lerin dikilen fidanlar gibi bir fidan 
olduğunu ifade ederek, “Sizler de 
diktiğiniz fidan gibi bizler açısından 
birer fidansınız. İnşallah hayat yol-
culuğunda bir sıkıntıya uğramadan 
büyüyüp birer çınar gibi etrafınıza 
kol kanat gererek iyi birer insan 
olursunuz. Ülkemizin ve İslam 
coğrafyasının sizlerden beklentisi 
yüksek. Dikilen fidanları sulamak 
yetmiyor, önce besmeleyle dikelim 

sonra her şeye can veren Cenab-ı 
Allah’a büyümesi için dua edelim” 
dedi. Konuşmaların ardından saat-
ler 11.11’i gösterdiğinde tüm Tür-
kiye ile eş zamanlı olarak, protokol 
ile çeşitli okullardan gelen 1111 
öğrenci 42 bin fidanı toprakla bu-
luşturdu.

BAŞKAN ALTAY’DAN 
ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Fidan dikim etkinliğine katı-
lan öğrencilere ise üzerinde Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın mesajının da bu-
lunduğu yeşeren kalem ile birlikte 
çeşitli hediyeler verildi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay mesajında öğrencilere, 
“11.11.2019 günü saat 11.11’de 
hedeflenen Guinness Dünya Re-
koru’nda senin payını unutmaya-

cağız. Öğrenim hayatında da yeni 
rekorlara koşman dileklerimle, seni 
sevgiyle selamlıyorum”  dedi. Öte 
yandan öğrenciler diktikleri her 
ağaca isimleri yazarak dikili bir ağa-
ca sahip oldular.

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKMENİN 
MUTLULUĞUNU YAŞADI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
“Geleceğe Nefes” sloganıyla 81 ilde 
gerçekleştirdiği 11 milyon fidanı 
toprakla buluşturma seferberliği-
ne KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1111 
öğrencinin diktiği 42 bin fidanla 
destek oldu. Konya’nın çeşitli okul-
larında eğitim gören öğrenciler 
öğretmenleri nezdinde fidanlarını 
toprakla buluşturdu. Fidanlarını di-
ken öğrenciler diktikleri fidanlar ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 

EĞİTİMCİLERDEN TEŞEKKÜR
Gelecek nesillere daha yeşil bir 

Türkiye miras bırakmak amacıyla 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Ge-
leceğe Nefes” sloganıyla başlatılan 
ve Türkiye genelinde eş zamanlı 
fidan dikimine öğrencileri ile bir-
likte katılan öğrenciler fidan dikme 
etkinliğinin dikilmesinde emeği ge-
çenlere teşekkürlerini ilettiler. Eği-
timciler öğrencilerine doğa ve ağaç 
sevgisi konusunda çalışmalarını 
aralıksız sürdürdüklerini de ifade 
ettiler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Demir Halit Oflaz Ercan Uslu

Fidan dikme etkinliğine katılan öğretmenler ve öğrenciler fidan dikmelerinin ardından kahraman Türk ordusuna asker selamı gönderdi.



12 KASIM  20196 HABER

Bakan Varank, Tropikal Kelebek Bahçesi’ni gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.

  Çeşitli programlar için Kon-
ya’ya ziyarete gelen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandırılan Tropikal 
Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkan 
Vekili Faruk Ulular’ın eşliğinde 
kelebek bahçesini gezen Bakan 
Varank’a bahçe ile ilgili bilgiler 
verildi. 

Farklı mimarisi, farklı kele-
bek ve bitki türleriyle Konya için 
önemli bir cazibe merkezi olan 
Tropikal Kelebek Bahçesi, Bakan 
Varank’ın beğenisini kazandı.  

Konya’nın önemli bir tarih ve 
kültür şehri olduğunu ifade eden 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, şehrin prestijli yatı-
rımlarla değerine değer katmaya 
devam ettiğini ifade etti. 

Bakan Varank, “Bu tür yatı-
rımlar ülke turizmine önemli katkı 
sağlıyor. Anadolu’da  Avrupa’nın 

en büyük kelebek bahçesini gör-
mek mutluluk verici. Selçuklu 
Belediyemizi bu güzel eser için 
tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta’nın yanı sıra Konya proto-

kolünün de yer aldığı ziyaretin 
ardından Selçuklu Belediyesi Baş-
kan Vekili Faruk Ulular tarafından 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank’a kelebek tablosu he-
diye edildi. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ etkinliğine 26 bin fidanla destek oldu. 11 
Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen Ağaçlandırma kapsamına Takkeli Dağ da dahil edildi

Geleceğe nefes oldular!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan 
ve Milli Ağaçlandırma Günü ilan 
edilen 11 Kasım’da Selçuklu Be-
lediyesi de 26 bin fidanı toprakla 
buluşturarak geleceğe nefes verdi. 
Türkiye’de ağaç ve orman sevgisi-
ni artırmak, gelecek nesillere yeşil 
bir çevre bırakmak ve nefes olmak 
üzere ağaçlandırma çalışmalarına 
ağırlık veren Selçuklu Belediyesi, 
Türkiye genelinde 11 milyon fi-
danın toprakla buluştuğu 11 Ka-
sım’da Takkeli Dağ mevkisinde 
26 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. 
Öğrencilerin, kamu personellerinin 
ve birçok katılımcının desteğiyle 
gerçekleşen ağaçlandırma etkinli-
ği yoğun ilgi gördü. Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından gelecek 
nesillere daha yeşil bir Türkiye 
bırakmak adına ülke genelinde dü-
zenlenen fidan sahiplenme kam-
panyasında sahiplenilen 11 milyon 
fidanın toprakla buluşmasının aynı 
zamanda bir rekora imza atacağı 
düşünülüyor. 

Takkeli Dağ mevkisinde ger-
çekleştirilen fidan dikim etkinliği-
nin ardından katılımcılara Selçuk-
lu Belediyesi tarafından yemek 
ikramı yapıldı. Yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen etkinlikte fidan 
dikmek için gelen Halit Koku, 
“Doğanın bize cömertçe verdiği 
hediyeleri düşünürsek bizim de 
ona karşılığını vermemiz gerekir. 
Doğaya verilebilecek en güzel he-
diye ağaç dikmektir. Ağaçlar bizim 
geleceğimizin en temel kaynağı. 
Gözlemlerime göre Konya genelin-
de çok fazla ağaç olduğunu göre-
miyorum. Bu ve bu gibi etkinlikler 
arttırılmalı. 42 bin fidan bence ye-
terli değil. Bu sayı daha da arttırı-
larak gelecek nesillere daha yaşa-
nılabilir bir Konya ve tertemiz bir 
gelecek bırakmak bizim elimizde. 
Gelecek neslinde kendilerinden 
sonrayı düşünerek duyarlı davran-
maları önemli tabi ama ilk önce bi-
zim onlar için bir şeyler yapmamız 
lazım. Hepsinden önce kendimiz 

için fidan dikiminin artması gerek-
li çünkü fidanlar dikildikleri anda 
karbondioksiti oksijene dönüştü-
rebiliyor. Bu işleyişin devam ede-
bilmesi için gelecek nesillerinde 
doğayı sevip koruması ve ağaçlan-
dırması önemli bir faktör. Orman-
lar sadece oksijen kaynağı değildir. 
Ormanlar erozyonu, kuraklığı ön-
ler. Bu faydaları düşündüğümüzde 
ağaçlandırmanın ve ormanın öne-
mini daha iyi kavrayabiliriz” ifade-
lerini kullandı.

‘1 FİDAN, 1 HAYAT’
Fidan dikimi için gelen Hüse-

yin Eşmekaya da “Çevremizde or-
manlık alanların oluşturulması için 
ağaç dikim çalışmaları giderek artı-
yor. Bunlar bizi mutlu eden olaylar. 
Hem bizim için hem de gelecek 
nesil için daha yeşil ve yaşanabilir 
bir Konya bırakmaya çalışıyoruz. 
Dikilen 1 fidan bile hayati önem ta-
şıyor. Zaten fidan dikmenin önemi-
ni bilmeyen yoktu. Geleceğe Nefes 
kampanyasında sahiplendiğimiz 
fidanları dikmek için buradayız. 
Sadece sahiplendiğimiz fidanları 

dikmek için değil, elimizden ge-
lenin en iyisini yaparak dikebildi-
ğimiz kadar çok fidan dikmek için 
buradayız. Etkinliği bugün gerçek-
leştiriyoruz fakat bu fidanlar dikilip 
bırakılmamalı. İlerleyen süreçte 
bakımları yapılsın ve sağlıklı şe-

kilde büyümeleri için çalışmalar 
yürütülsün. 1 harfin cümleyi de-
ğiştirdiği gibi, 1 fidanın da dün-
yayı değiştireceğine inanıyorum. 
Fidan dikim etkinliklerinin sadece 
programlarla ve etkinliklerle sınır-
lı kalmayıp, imkanı olan herkesin 

dikebildiği kadar çok fidan dikerek 
dünyayı güzelleştirmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Bu etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
herkese ve Geleceğe Nefes kam-
panyasını başlattıkları için Tarım 
Orman Bakanlığı’na teşekkür ede-
rim” şeklinde konuştu.
‘FİDAN DİKİMİNİN PÜF NOKTALARI’

Geleceğe Nefes kampanyası 
kapsamında Selçuklu Belediyesi 
tarafından Takkeli dağ civarında 
yapılan dikim etkinliğinde fidan di-
kiminin püf noktalarından bahse-
den Peyzaj Mimarı ve Ağaçlandır-
ma görevlisi Abdurrahim Topak, 
“Fidan dikmek önemli bir husus. 
Bunun kadar önemli olan bir şey 
varsa dikilen fidanın yaşaması. Bu 
da en doğru şekilde fidan dikerek 
mümkün. Doğru şekilde fidan dik-
mek için, aldığımız fidanları poşet-
lerinden ayırarak işe başlıyoruz. 
Poşeti çıkardıktan sonra dışarıya 
taşan kökleri budayarak devam 
ediyoruz. Alt kısımdaki toprağı 2-3 
santimetre olacak şekilde kesiyo-
ruz. Açtığımız fidan çukuru fidanı 

koyduğumuz zaman boğazına ka-
dar toprak doldurabileceğimiz de-
rinlikte olmalıdır. 

Açtığımız çukurun içine fidanın 
kök kısmını yerleştiriyoruz ve top-
rak tamamen içeride kalacak şekil-
de üzerini kapatıyoruz. 

Toprakta hava kalmaması 
adına fidanın dibini ayaklarımızla 
çiğneyerek ya da sert bir cisimle 
vurarak sıkıştırıyoruz. Fidan bü-
yüklüğüne göre en az 3 litre olacak 
şekilde can suyu vererek dikimimi-
ze devam ediyoruz. Diktiğimiz fi-
dan eğer uzun boylu ise rüzgardan 
veya fırtınalardan etkilenmesin 
diye etrafına koruma veya yanına 
sırık dikerek destek verebiliriz. Bu 
sayede diktiğimiz fidanların tutma 
olasılığı daha çok artacak hem de 
daha sağlıklı şekilde büyüme gös-
tereceklerdir” dedi.

Fidanların toprakla buluşturul-
duğu etkinlik, renkli görüntüler de 
oluştururken, fidan dikim etkinli-
ğinin ardından Selçuklu Belediyesi 
katılımcılara yemek ikramında bu-
lundu. n BERKCAN BAŞ
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İstanbullu muhtarlar Hüyük’te fidan dikti

Örnek çalışmasıyla
büyük takdir aldı!

Kendi imkanları ve emeğiyle geri dönüşen malzemeleri de kullanarak sınıfını baştan sona yeniden dizayn eden Eda 
öğretmen büyük takdir topladı. Meram Belediye Başkanı Kavuş da Eda öğretmene sürpriz bir ziyarette bulundu

Hüyük ilçesini ziyaret eden İs-
tanbullu mahalle muhtarları, Beyşe-
hir Gölü kıyısında orman fidanı dikti.

Hüyük Belediyesi’ni de deste-
ğiyle Hüyük Muhtarlar Derneği’nin 
davetlisi olarak Hüyük ilçesine gelen 
İstanbul ve Beyoğlu Muhtarlar Der-
neği üyesi mahalle muhtarları, Hü-
yük Belediyesi’ni de ziyaret ederken 
Beyşehir Gölü ‘ne kıyısı olan Budak 
ve Kıreli mahallelerinde oluşturulan 
hatıra ormanı alanlarında çok sayıda 
fidanı toprakla buluşturdu.

Hüyük Belediye Başkanı Meh-

met Çiğdem, yaptığı konuşmada, 
İstanbul’dan Hüyük ilçesine gelen 
mahalle muhtarlarını misafir et-
mekten duydukları memnuniyeti 
dile getirirken, “Belediyemizi ziyaret 
ederek bizleri onurlandıran muhtar-
larımıza ilçemizin tarihi ve turistik 
alanlarını da gezdirdik. 

Kendilerine yöremizin organik 
çileğini tattırdık. Beyşehir Gölü kıyı-
sında Belediye olarak sahil düzenle-
mesi yaptığımız alanlarda ve hatıra, 
dostluk ormanı sahalarında düzen-
lediğimiz fidan dikme etkinlikleri-

ne de katılarak Hüyüklü mahalle 
muhtarlarımızla beraber çok sayıda 
sedir fidanını toprakla buluşturdu-
lar. Kendilerine bu etkinliklerimize 
katıldıklarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Hüyük’ümüzün tanıtımı-
na katkı sağlayacak bu tür organi-
zasyon ve etkinlikleri çok önemsiyo-
ruz. Bu anlamda, Hüyük Muhtarlar 
Derneği Başkanımız İlkay Ceylan’a 
ve yönetimine İstanbullu muh-
tarlarımızı ilçemize davet ederek, 
düzenlenen bu organizasyonlarda 
aramızda olmalarını sağlamasından 

ve güzel misafirperverliklerinden 
dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 
Hüyük Belediyesi olarak muhtarları-
mızın her zaman yanındayız, yanın-
da olmaya da devam edeceğiz. Her 
zaman söylediğimiz gibi Hüyük için, 
mahallelerimiz için muhtarlarımızla 
birlikte el ele vererek hizmet üret-
meyi sürdüreceğiz” dedi. Hüyük’te 
düzenlenen ağaçlandırma etkinlik-
leri çerçevesinde yaklaşık bin sedir 
fidanının toprakla buluşturulduğu 
belirtildi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, kendisine sosyal medya-
dan davette bulunan Ahmet Haşhaş 
İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğ-
retmeni Eda Şentürk ve öğrencileri-
ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Bu özel ziyareti anlamlı kılan şey ise 
Eda öğretmenin geri dönüşüm mal-
zemelerini kullanarak kendi eme-
ğiyle sınıfını baştan sona yeniden 
dizayn etmesi ve öğrencilerine çok 
daha güzel ve rahat bir fiziki ortam-
da eğitim almalarını sağlamış olma-
sı. Ziyaretten bir hayli mutlu olan 
öğrenciler, Başkan Kavuş’u Okul 
Müdürü Ömer Özkaya ve Eda öğ-
retmen ile birlikte okul bahçesinde 
karşıladılar.

‘FARKLILIK OLUŞTURAN VE 
ÖNDERLİK EDEN ÖĞRETMENLERİMİZ 
SAYESİNDE ORTAYA GÜZELLİKLER 

ÇIKIYOR’
Okul ziyaretine, öğretmen Eda 

Şentürk’ün geri dönüşüm malze-
melerini birer okul eşyasına çevire-
rek özel bir konsepte dönüştürdüğü 
sınıftan başlayan Başkan Kavuş, dö-
nüştürülerek oluşturulan malzeme-
ler karşısında hayranlığını ve mutlu-
luğunu gizlemedi. 

Sınıfın oluşturulmasında eme-
ği geçen Eda öğretmene teşekkür 
eden Başkan Kavuş, “Öğretmenleri-
miz, farklılık oluşturunca ve önder-

lik edince her zaman ortaya müthiş 
şeyler çıkıyor. Eda öğretmende bu-
nun en güzel örneklerinden biri. 

Öğretmenliğini yaptığı sını-
fı kendi imkanları ve el emeğiyle 
bambaşka bir çehreye büründüre-
rek hem çocuklarımızın çok daha 
güzel bir ortamda eğitim almalarını 
sağlamış hem de o çocuklara yeni 
bir ufuk açarak bulunduğu ortamı 
güzelleştirmenin insanın kendi elin-
de olduğunu göstermiştir. Eğitim 
camiamız, müdürü, öğretmeni ve 
velileri ile okulları ve öğrencileri için 
biraraya gelip azmettiklerinde çok 
güzel işler başarıyor. Eda öğretme-
nin gösterdiği azim bu örneklerden 
sadece biri. Eda öğretmen ile feda-
karca, sevgiyle çalışarak farklılık ve 

farkındalık oluşturan, eğitimi geniş 
bir yelpaze olarak görüp yelpazenin 
her bir parçasının iyileşmesi ve mü-
kemmel olması için emek sarfeden 
tüm öğretmenlerimize teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.
‘İMAM HATİPLİ OLMAK AYRICALIKLI 

OLMAK DEMEKTİR’
Daha sonra okulun diğer sınıfla-

rını da dolaşarak çocuklarla bir süre 
sohbet eden Başkan Kavuş, kendi-
sinin de bir İmam Hatipli olduğunu 
hatırlattı. Kendi öğrencilik hayatın-
dan da örneklerle İmam Hatipli ol-
manın ne anlama geldiğini anlatan 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “İmam Hatip okumak bir ay-
rıcalıktır ve siz şu an bu ayrıcalığı ya-
şıyorsunuz. İmam Hatipliler aldıkları 

eğitim ve sonunda gelen başarılarla 
herkese örnek oluyorlar. Bende siz-
ler gibi bu okulun havasını teneffüs 
ederek bu sıralardan mezun oldum. 
Sizler de aldığınız kaliteli eğitimin 
yanında kendiniz de fedakarlıklar 
göstererek başarı merdivenlerini 
tırmanıp bu ülkeye bu millete büyük 
hizmetler yapacaksınız.”

‘BELEDİYECİLİK, EĞİTİM DE DAHİL 
HAYATIN HER ANINI VE ALANINI 

KAPSAR’
Başkan Kavuş, daha sonra oku-

lun diğer tüm sınıflarını tek tek dola-
şarak öğrencilerle sohbet etti. Sınıf-
lardan birinde okuma saatine denk 
gelen Başkan Kavuş, öğrencilere 
eşlik ederek onlarla birlikte okuma 
yaptı. 

Okulun laboratuvarını ve bah-
çesini gezerek eksiklikler hakkında 
okul müdürü Ömer Özkaya’dan bil-
gi alan Başkan Kavuş, “Belediyecilik 
hizmeti doğumdan ölüme kadar ha-
yatın her anını kapsıyor. 

Vatandaşımızın doğumunda da 
yanındayız, ölümlerinde de. Çocuk-
larımızın en iyi şartlarda eğitim ala-
bilmeleri adına fiziki şartların düzel-
mesinde üzerimize düşenin fazlasını 
yaptık. Gücümüz nispetinde yap-
maya da devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

21. yüzyılın seyahatnamesi
Şekibe Aksoy’da yazıldı

KONER üyeleri mevlid 
etkinliğinde buluştu

Karatay Şekibe Aksoy İlkoku-
lu Sınıf Öğretmenlerinden Mevlüt 
Taban’ın hazırladığı ‘81 İl Bir Hi-
kaye’ adlı proje 21. Yüzyılın seya-
hatnamesi tarzında bir öykü kitabı 
ortaya çıkardı.

81 ilden 100 öğretmen ve iki 
bini aşkın öğrencinin aktif rol aldığı 
proje bir buçuk yılda tamamlandı. 
Öğrencilere hiç görmediği yerleri 
anlatmak, tanıtmak ve sevdirmek 
amacı taşıyan çalışmada derlenen 
bilgiler Öykü adlı küçük bir kızın 
lisanıyla kâğıda döküldü. Hikayede 
Konya’dan yola çıkarak 81 şehri 
gezen Öykü her ilin tarihi, kültürel 
özelliklerini, gezilecek yerlerini ve 
yemeklerini tanıtıyor. Adeta 21. 

Yüzyıl Türkiye’sini anlatan mini 
seyahatname tarzında bir kitap 
olan 81 İl Bir Hikaye adlı kitabın hi-
kayelerini öğrenciler yazdı, öğret-
men Şahver Doğar’da Trabzon’da 
resimlerini çizdi. Ülke genelindeki 
bütün ortak çalışma ekibine dağı-
tılan 81 İl Bir Hikaye adlı kitap bü-
yük ilgi gördü. Şekibe Aksoy İlko-
kulu Müdürü Faruk Acar, Müdür 
Yardımcısı Aydın Soylu ve proje 
sorumlusu sınıf öğretmeni Mevlüt 
Taban İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, Müdür Yardımcısı Ser-
vet Altuntaş ve Karatay Milli Eği-
tim Müdürü Sami Sağdıç’ı ziyaret 
ederek kitabı takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Ermenekliler Kültür, 
Sanat ve Sosyal Dayanışma Der-
neği (KONER) tarafından der-
nek binasında düzenlenen anma 
programında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve şe-
hitler için mevlit okutuldu.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl 5. 
gerçekleştirilen Anma ve Vefa 
günü programında, Atatürk, Si-
lah arkadaşları ve tüm şehitleri-
miz için mevlit okutularak, dua 
edildi. Programa, KONER Başkanı 
Ahmet İleri, yönetim kurulu üye-
lerinin yanı sıra dernek üyeleri ve 
eşleri katıldı. Programa ilgi yo-
ğundu.

Hatip Mehmet Emin Tekpınar 
ve İsmail İslamoğlu tarafından 
okunan Kur’an-ı Kerim’den sonra 
dua edildi. Programa katılanlara 
teşekkür eden KONER Başkanı 
Ahmet İleri, “Her yıl olduğu gibi 
bu yıl 5. düzenlediğimiz, Anma ve 
Vefa programı kapsamında ger-
çekleştirdiğimiz Cumhuriyetimi-
zin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm 
şehitlerimiz için mevlit okutarak, 
hep birlikte onları anarak, dua et-
tik. Davetimize katılarak destek 

verdiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum. Bugün ülkemizde bay-
rağımız dalgalanıyorsa, ezanlar 
okunuyorsa, birlik ve beraberlik 
içinde yaşıyorsak bunu Atatürk’e, 
silah arkadaşlarına ve tüm şe-
hitlerimize borçluyuz. 10 Kasım 
sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anma günü değil, O’nun eserleri-
ni geliştirerek geleceğe taşıma az-
mimizi yinelediğimiz bir gündür. 
Bu duygularımla başta Büyük ön-
der Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, silah arkadaşlarını, 
tüm şehitlerimizi ve edebiyete 
intikal eden hemşerilerimizi bura-
dan bir kez daha anarken ruhları 
şad, mekânları cennet olsun. Der-
nek olarak cumhuriyetimiz ve de-
ğerlerine bağlı nesillerin yetişme-
si amacıyla yöremiz çocuklarına 
eğitim bursları veriyoruz. Geçen 
yıl 188 öğrenciye burs verdik. Bu 
yılda 160 öğrenciye burs verdik. 
Bu öğrencilerimizin 108’i kız öğ-
rencilerimizden oluşuyor. Öğren-
cilerimize verdiğimiz burslardan 
dolayı destek veren hemşerile-
rimize de ayrıca teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başsavcı Solmaz: Yargı, toplum için vardır
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin “Her Hafta 

Birlikteyiz” konferanslarına konuk olan Cum-
huriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, toplum 
yargı ilişkilerini analiz etti. 

Toplum ve yargı ilişkilerinin her zaman 
iç içe olduğunu belirten Solmaz, “Yargı top-
lum için vardır” dedi. Birlik Vakfı Konya Şu-
besi’nin, “Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarına katılan Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, “Yargı ve Toplum İlişkileri” 
başlıklı konferansta, gündemi meşgul eden 
konuları değerlendirdi. Türkiye’nin yakın ta-
rihte yaşadığı olayların, toplum yargı ilişkile-
rinin her zaman iç içe bulunduğuna en güzel 
örnek olduğunu ifade eden Solmaz, Fetö terör 
örgütünün toplum yargı ilişkisine zarar verdi-
ğini ama milletimizin feraseti, yargının Fetö 
terör örgütüne gösterdiği hızlı refleksle şu an 
toplumun yargıya güveninin tam olduğunu 
kaydetti. Yargı toplum ilişkilerini karşılaştığı 

olaylardan örneklerle anlatan Solmaz, “Ülke-
mize kast eden tehditlere karşı durabilmemiz 
için okumamız, araştırmamız, kendimizi ge-
liştirmemiz lazım” dedi. İnsanın bir şey öğ-
renmek istiyorsa sokağa bakması gerektiğini 
dile getiren Solmaz, “Sokaktaki insanın kana-
ati toplumun kanaatidir. Çünkü sokak hayatın 
ta kendisidir” diye konuştu. 

Devletin önemine vurgu yaparak, hu-
kukun uygulanması için düzen, düzen için 
olması gereken yegane kavramın ise devlet 
olduğunu vurgulayan Solmaz, kendi adale-
timizin kendi vicdanımız olduğunu söyledi. 
Konferans sonunda katılımcıların sorularını 
cevaplandıran Solmaz, hukuk fakültesi öğ-
rencileriyle de deneyimlerini paylaştı. Konfe-
rans sonunda Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak, günün anısına Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz’a tablo hediye etti.
 n HABER MERKEZİ
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Davacı 547*****572 T.C. Kimlik numaralı, Hamza ve Saliha Nur oğlu, 20/10/2014 doğumlu, Abdulkadir 
Dokur’un Abdulkadir olan isminin Hanzala olarak TASHİHİNE, nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline 
dair 07/11/2019 tarihinde karar verilmiş verilmiş olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN olunur.

T.C.
KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/71 Esas - 2019/88 Karar
- İL Â N D I R 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1080779

 

Davacılar265***684 ve 522***688 T.C. kimlik numaralı, Ali ve Sevim oğlu 11/07/1987 SEZER BAYGIN 
ile Mustafa ve Sabriye kızı 03/06/1986 doğumlu ZAHİDE BAYGIN’ın Baygın olan soyadlarının 
“AHMETEFENDİ” olarak tashihi düzeltilmesine, Ayrıca Davacı SEZER’in isminin “ALİ” olarak 
değiştirilmesine ve nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 05/11/2019 tarihinde karar verilmiş 
verilmiş olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN olunur.

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/596 Esas - 2019/718 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1080780

 

Sayı : 2019/10 Tereke Satış08/11/2019
Konu : Terekenin tasfiyesinin başladığına ilişkin
İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Mimarsinan mah, 51 Cilt, 1092 hane ve 13 sırada nüfusa kayıtlı Salih ve 
Melahat oğlu, 23/01/1948 doğumlu, 566*****900-TC Kimlik numaralı 28/11/2018 tarihinde vefat eden 
müteveffa HASAN YILMAZ KIRMAZ’ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya 4. Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 2018/1910 esas ve 2018/1873 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden ve 
bir alacaklısı tarafından TMK’nun 633 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi talebinde bulunulmuş 
olduğu.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile 
beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu 
süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, 
rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN

(Terekenin Tasfiyesi)
İ L A N

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1080784

İlçesi Mah. Pafta Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale 
Saati

Karatay Fevziçakmak M29A07A2C 34244 10 6.122,65 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı E: 
1.00,Taks: 0.60 Yençok 10 m. 3.370.000,00 TL. 101.100,00 TL. 1 Taksit Peşin 

Kalanı 23 Taksit 15.00

Plan Notları Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulün plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan 
metnin eklerinden görülebilir.

Not: Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkulümüzün tamamı K.D.V.’nden muaftır.
1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 19.11.2019 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Belediye Sarayı 6.Kat No:630’da (Encümen Toplantı Salonunda) yapılacaktır.
3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 19.11.2019 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarflarını Belediyemiz Hukuk Müşavirliği Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile 
başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 
sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 
tespit edilir.
7- Satış bedelinin tamamının 1. taksit ile birlikte peşin ödenmesi halinde; satış bedeli üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen 
bedelin altına düşemez.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
8.1 Dilekçe,
8.2 Tebligat için adres beyanı,
8.3 Gerçek kişi olması halinde:
8.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
8.3.2 İmza beyannamesi,
8.4 Tüzel kişi olması halinde:
8.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
8.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
8.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
8.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
8.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
8.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
8.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
8.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
9- Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:608
b- Telefon : 0332 221 14 92
İlan olunur. 

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1078487

 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

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

ZAYİ
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinden aldığım 

öğrenci kimliğim 

kaybolmuştur, 

hükümsüzdür.

İsmail Uğur DUYAR

Z-557
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GAZ KLOR TANKI (TÜPÜ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2019/567802
1-İdarenin
a) Adresi   : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 
      Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 30 ADET 800 lt (1.000 kg) KAPASİTELİ GAZ KLOR TANKI
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri   : İDARENİN BELİRLEYECEĞİ, KONYA MERKEZ VE 
      İLÇELERİNDE BULUNAN İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNE 
      TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi   : 3 (üç) parti halinde teslim edilecektir. 1. parti: Sözleşme 
      tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 10 adet 2.parti: 
      Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde 10 adet
      3.parti: Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde 
      10 adet
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
      ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 10.12.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler şunlardır;
1.Sanayi sicil belgesi
2.Kapasite raporu
3.İmalat yeterlik belgesi
4.Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yapılan üretim ile ilgili işçilik garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır. Firma Garanti sürelerinde 
her bir tüp için belgelendirecektir. Garanti süresi içinde klor dolum tesislerinde teste tabi 
tutulan tüplerle ilgil olumsuz rapor verilmesi halinde, test sonucu arızalı çıkan tüplerin 
revizyonu yüklenici firma tarafından tekrar yapılacak, yapılan revizyonla ilgili hiçbir bedel talep 
edilmeyecektir. 
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
- Tüplerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkilendirdiği TSE ve TL (Türk Loydu) tip onay, 
periyodidik muayene test belgeleri.
- Klor tanklarına ait ADR 6,2 kapsamındaki basınçlı ekipmanların; Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliği (TPED) kapsamındaki tip onay sertifikaları ve ekleri, onaylanmış hesaplama notları, 
teknik resim, techizat diyagramlarının TSE veya TL (Türk Loydu) tarafından onaylı belgeleri.
ve Teknik şartnamede belirtilen diğer belge ve bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü basınçlı tank satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

GAZ KLOR TANKI (TÜPÜ) SATIN ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1080039

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 

Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE 
BÖLÜM SORUMLUSU 

olarak çalışacak eleman, 

. DEPOCU olarak çalışacak 
eleman ihtiyacı mevcuttur.

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ - 444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
12 Kasım 2019 Salı  • Yıl: 12 • Sayı: 3796

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 Karatay/KONYA 

• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Ilgın hayvan pazarındaki 
veba karantinası sona erdi

Hadim Çevreyolu’nda
genişletme çalışması başladı

Ilgın ilçesinde 2 ay önce tes-
pit edilen veba hastalığı nedeniyle 
karantina uygulanan canlı hayvan 
pazarı, yeniden küçükbaş hayvan 
giriş ve çıkışlarına açıldı. 

Ilgın Belediyesinden yapılan 
açıklamada, ilçenin canlı hayvan 
pazarında küçükbaş hayvanlara 
uygulanan karantinanın sona erdi-
ği belirtildi. 

Açıklamada, karantinanın 

kaldırılmasıyla canlı hayvan pa-
zarında küçükbaş hayvan alım ve 
satımı yapılabileceği bildirildi. Ilgın 
ilçesindeki hayvan pazarı, 19 Ey-
lül’de küçükbaş hayvanlarda tes-
pit edilen veba hastalığı nedeniyle 
küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına 
kapatılmıştı. İlçeye bağlı Mecidiye 
Mahallesi’nde veba teşhisi konu-
lan 40 küçükbaş hayvanın da telef 
olduğu bildirilmişti. n AA

Hadim ilçesinde Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü tarafından 
çevre yolunda kavşak yapımı ve 
yol genişletme çalışmalarına baş-
landı. Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açık-
lamada, yolun Bozkır ile Taşkent 
ilçelerini birbirine bağladığını 
söyledi. Çalışmaların kiraz üre-
ticisi ve tüccarlar açısından da 
önemli olduğunu anlatan Hadi-
mioğlu, şunları kaydetti: “Hadim 
çevre yolu olarak adlandırdığımız 
güzergah özellikle yaz aylarında 

kiraz üreticileri ve tüccarlar tara-
fından yoğun olarak kullanılmak-
tadır. Kiraz haline ürün getiren 
kamyonlar ve ticari amaçlı tırlar 
bu yolu kullanmaktadır. Böylelikle 
şehir içi trafiği de rahat nefes al-
maktadır. İlçe girişleri için 2 ayrı 
kavşak yapılacak. Yolun heyelan-
dan etkilenmemesi için de istinat 
duvarları yapılıyor. Çalışmaların 
devam etmesine rağmen kapalı 
yol bulunmamaktadır. Sürücüle-
rimizin yine de dikkatli olmasını 
tavsiye ediyorum.” n AA

Selçuk Üniversitesi Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Kara, Türki-
ye’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 75’inin erkek olduğuna dikkat çekti

Kazada ölenlerin
yüzde 75’i erkek!

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ka-
zaları Araştırma, Önleme ve Uy-
gulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Hasan Kara, Türkiye’de meydana 
gelen trafik kazalarında hayatını 
kaybedenlerin yüzde 75’ini erkek-
lerin oluşturduğunu söyledi. SÜ Tıp 
Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi de olan Doç. Dr. 
Kara, Türkiye’de her yıl yüz binler-
ce trafik kazasının meydana geldi-
ğini hatırlattı.

310 BİN KAZADA BİN 887 KİŞİ 
HAYATINI KAYBETTİ

Sürücülerin ve yayaların kaza-
lara karşı dikkatli olması gerektiğini 
dile getiren Kara, şöyle konuştu: 
“Türkiye’de ulaşımın yüzde 90’ı 
karayolu ile sağlandığı için trafik 
kazaları önemli ölüm nedenleri 
arasında yer almaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 2015 yılındaki 
raporuna göre her yıl yaşanan tra-

fik kazalarında 1,2 milyondan fazla 
kişinin öldüğü, yaklaşık 50 milyon 
kişinin de yaralandığı belirtilmekte-
dir. Türkiye’de her yıl yüz binlerce 
trafik kazası meydana geliyor. TÜİK 
verilerine göre, bu yılın 9 ayında 
ise meydana gelen 310 bin trafik 
kazasında bin 887 kişi hayatını kay-
betmiş ve 217 bin kişi de yaralan-

mıştır.”
KAZALARDAKİ KUSURUN 

YÜZDE 95’İ SÜRÜCÜLERDE 
Kara, trafik kazalarına neden 

olan temel risk faktörleri arasında 
insan unsurunun önemli olduğu-
nu anımsatarak, şunları kaydetti: 
“TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki 
ölümlü ve yaralamalı trafik kazala-

rına karışanların yüzde 60’ını 25-
64 yaş grubu oluşturmaktadır. Yine 
ülkemizde meydana gelen trafik 
kazalarında ölenlerin yüzde 75’ini 
erkekler oluşturmaktadır. Kazalar-
daki ölümlerin yanı sıra yaralanma-
lar, sakat kalan insanlar ve ekono-
mik kayıplar da düşünüldüğünde 
trafik kazalarını önlemeye yönelik 
çalışmaların ne kadar önemli ve 
vazgeçilmez olduğunu anlıyoruz. 
Kazalara sırasıyla en fazla otomo-
bil, kamyonet ve motosiklet neden 
olmaktadır. Oluşumunda ise insan, 
en temel sorumlu olarak görülmek-
tedir. Ayrıca, trafik kazalarındaki 
kusurun yüzde 95’inin sürücülerde 
olduğu düşünülürse, bu durumun 
aşırı hız, alkol ve madde kullanımı, 
uykusuzluk ve yorgunluk, çocuk 
oto koltuğu ile kask ve emniyet ke-
meri kullanmama gibi nedenlere 
bağlı olduğu bilinmektedir.”n AA

Konya’da motosikleti, yüzüstü 
yatarak kullanan kasksız sürücü, 
diğer sürücüler tarafından cep te-
lefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntü-
lere kullanıcılar tepki gösterdi. Kon-
ya-Karapınar yolunda Karapınar yö-
nüne giden kasksız sürücü, bir anda 

motosikletinin üzerine yüzüstü yat-
tı. Motosikleti yüzüstü yatarak kul-
lanan ve zaman zaman hızını 120 
kilometreye kadar çıkaran sürücüyü 

görenler, cep telefonu kamerasıyla 
görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli 
yolculuğu, sosyal medyada da tepki 
topladı. n DHA

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

İtfaiye erlerinden yaralı şahsa örnek davranış
Aksaray’da 2 otomobilin kafa 

kafaya çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 9 kişi 
yaralandı. Yerde yatan yaralı genç 
kıza sağlık ekiplerinin müdahalesi 
esnasında üşümesi üzerine itfaiye 
erleri montlarını çıkartarak yaralı 
geç kızın üzerini örttü.

Kaza, Aksaray - Karacaören 
Köy yolunda meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, köyden Aksaray 
istikametine seyreden Niyazi G. 
(43) idaresindeki 68 DA 737 pla-
kalı otomobil, karşı yönden gelen 
ve sürücüsü belirlenemeyen 68 KK 
102 plakalı otomobil ile kafa kafaya 
çarpıştı. 

Otomobillerden birinin adeta 
hurdaya döndüğü kazada sürücü 
ile otomobillerde bulunan Mer-
ve K. (18), Türkan K. (49), Yüksel 

G. (41), Gülçin K. (15), Meltem K. 
(16), Recep K. (45), Yusuf Can K. 
(10) ve Kıymet K. (40) olmak üzere 
9 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer 

sürücüler durumu jandarma ve 
sağlık ekiplerine bildirdi. Acil Çağrı 
Merkezi tarafından olay yerine çok 
sayıda ambulans sevk edilirken, 

araçta sıkışma olduğu ihbarı üze-
rine de İl Acil Afet Durum (AFAD) 
Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay ye-
rine sevk edildi. Sıkışan sürücüye 
müdahale eden AFAD ve itfaiye 
ekipleri yaralı şahsı kısa sürede sı-
kıştığı yerden çıkartırken, yaralılara 
ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 
Yaralılara müdahale sırasında yara-
lı genç kızın üşümesi üzerine itfaiye 
ekipleri montlarını çıkartarak yaralı 
genç kızın üzerini örttü. Yaralılar 
daha sonra ambulanslara taşına-
rak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile kentte bu-
lunan özel hastanelere sevk edildi. 
Yaralıların durumlarının ağır oldu-
ğu öğrenilirken, jandarma ekipleri 
kazayla ilgili inceleme başlattı.
n İHA
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MEDAŞ çalışanları kan bağışı yaptı

KGTÜ Ar-ge zirvesinde
millilik vurgusu yapıldı

KGTÜ, bilim insanlarını sektör temsilcileriyle buluşturarak, Türkiye’nin gelişimine katkı sunacak bir 
organizasyona ev sahipliği yaptı. Ar-ge zirvesinde yapılan sunumlarda millilik vurgusu yapıldı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) Genel Müdürlüğü’nde 
kan bağışı kampanyası düzenlen-
di. Etkinliğe çalışanlar yoğun ilgi 
gösterdi. MEDAŞ, elektrik dağıtım 
hizmetlerinin yanı sıra sosyal so-

rumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. 
Kurumsal sorumluluk bilinciyle ha-
reket eden MEDAŞ gerçekleştirdiği 
etkinliklerle sosyal sorumluluk ile 
kültür, sanat ve spor konularına da 
destek oluyor.

Düzenlenen kan bağışı ile ilgili 
bilgi veren MEDAŞ Genel Müdürü 
Erol Uçmazbaş, “Kızılay işbirliğiy-
le geleneksel hale getirdiğimiz kan 
bağışlarımızla faydalı olmayı amaç-
lıyoruz. Kampanyaya personelimizin 

desteği bizi çok mutlu ediyor, perso-
nelimize duyarlılıkları için teşekkür 
ediyoruz. Bir gün herkesin acil kana 
ihtiyacı olabilir. Bunun için herkesin 
Kızılay’a destek olması gerekiyor. Bu 
ortak bir çabadır” dedi. n İHA

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi’nin ev sahipliğinde özel sek-
tör ve kamu temsilcilerini bir araya 
getiren 4.0 için Ar-Ge Zirvesinde; 
Türkiye’deki Ar-Ge Merkezlerinde 
üretilen bilgi ve ürün, yürütülen 
proses, yaşanılan sorunlar ve çözüm 
önerileri masaya yatırıldı. Yerli ve 
Milli teknoloji geliştirmenin önemi-
ne vurgu yapılan organizasyonda 
birlikte hareket edilerek atılacak 
adımlarla dışa bağımlılığın en aza 
indirilebileceğine dikkat çekildi. Ge-
niş bir katılımcı profiliyle Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 4.0 için 
Ar-Ge Zirvesi Programı dâhilinde 7 
oturum yapıldı. 2 gün süren zirve-
de, Ar-Ge Merkezlerinin Getirdiği 
Yenilikler ve Fırsatlar, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılıkta Finansal Destek 
Sistemleri, Gıda Teknolojileri ve 
İnovasyon, Sürdürülebilir Tarım, 
Güvenli İlaç Uygulamaları, Tarım ve 
Hayvancılıkta Dijitalleşme, Organik 
Ürünler başlıklarında sektör temsil-
cileri, akademisyen ve kamudan ka-
tılan uzmanlar sunum yaptı. 

TEKNOLOJİ, TEK BİR SEKTÖRÜ 
DEĞİL, BÜTÜN SEKTÖRLERİ 

İLGİLENDİRİYOR
Zirvede konuşan Konya Gıda 

ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, “Teknolojinin 
veya bilişim teknolojilerinin yaşamı-
mızda kullanımını artık bilmemek 
mümkün değil. Yaşamımızın her 
anına geçti ama bu sırada sanayi 
devriminin de bir o kadar hayatımı-
za geçirilmesi gerekiyor. Teknoloji, 
tek bir sektörü değil, bütün sektör-
leri ilgilendiriyor. İnsan sosyolojisini, 
psikolojisini, davranışlarını ve ilişki-
lerini etkiliyor. Ülkemizin bu tekno-

lojiyi en iyi şekilde adapte etmesi ge-
rekiyor. Geçmişte bazı basamakları 
atladık. Ama bu 4.0’ı atlamamamız 
gerekiyor. Gıda, tarım, endüstri veya 
diğer alanlarda da atlamamalıyız. 
Geçtiğimiz günlerde YÖK’de yapılan 
toplantıda yeni mesleklerin türeme-
si konusunu da konuştuk. Şu anda 
yürütülen işlerin yüzde 90’ı bilişim 
teknolojileri üzerinden yürütülüyor 
ve birçok meslek ortaya çıkartılıyor. 
Bundan önce olmayan, daha önce 
olup tekrar gelişen, şekil değiştirip 
yeniden oluşan meslekler var. Son 
10 yılda 2 milyon yeni iş alanı ortaya 

çıkartıldı” şeklinde konuştu.
TARIM VE GIDADA SÜRDÜRÜLEBİLİR 

GÜVENLİĞİN TEMELİ 
KOOPERATİFÇİLİKTİR

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır da sürdürülebilir ta-
rımsal üretim ve gıda sanayiinin ge-
lişme ve kalkınmadaki rolünü anlattı 
ve kooperatiflerin stratejik önemine 
değindi. Bu konuda Türkiye’de Ana-
dolu Birlik Holding üst çatısı altında 
oluşturulan Konya Şeker şirketler 
yapılanmasının ve Torku markası-
nın kooperatifçiliğin dünyadaki na-

dide bir örneği olduğunu belirterek, 
“Klasik ekonomide rekabetçi üstün-
lüğün sağlanması için temel üretim 
faktörleri olan; toprak, emek, serma-
ye ve girişimciliktir. 

Ancak eşiğinde bulunduğumuz 
ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 
dördüncü sanayi devriminde bu 
üretim faktörlerinde dijital teknolo-
jilerin kullanılarak bilgi temelli eko-
nomiye geçiş yapılması gerekiyor. 
Bu alanda Anadolu Birlik Holding, 
Yerli ve Milli teknolojinin geliştiril-
mesi amacı ile Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesini kurdu. Anadolu Birlik 
Holding bünyesinde oluşturulan, 
sıfır atık prensibine dayalı biyoeko-
nomik sistemin bir sonucu olarak 
geliştirilen Torku markası çiftçileri-
nin ürettiği ürünlerin katma değerli 
ürünlere dönüştürülerek, daha fazla 
kazanç elde etmelerini sağlamıştır. 
Bundan sonraki süreç orta ve dar 
gelirli kesimin ulaşabileceği fiyat 
aralığını yakalamaktır. Kısıtlı gelir 
sahiplerinin ulaşamadığı gıda orta-
mı adaletsiz ve vahşi bir ortamdır” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Mısır üreticilerine
dolandırıcılık uyarısı

Karaman Adliyesi’nde 
vatandaşa fidan dağıtıldı

Karaman Ziraat Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Bayram, mısır üreticilerini do-
landırıcılara karşı dikkatli olma-
ları konusunda uyardı. Mehmet 
Bayram, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; “Çiftçilerimiz mısır 
hasadının başlaması ile birlikte 
ürünlerini en iyi fiyata satmak is-
teyecektir. Fakat son günlerde 
kendilerine tüccar görüntüsü ve-
ren dolandırıcıların ortaya çıktığı-
na dair üreticilerimizden şikayet-
ler gelmektedir. Mısır hasadının 
yoğunlaştığı şu günlerde üreticile-
rimiz bu türlü kötü niyetli kişilere 
karşı dikkatli olmaları konusunda 
uyarıyoruz. Üreticilerimiz kendi-
lerine alıcı kılığında gelenlerden 
vergi levhası, şirketin ticari sicil 

gazetesinde yer alıp almadığı, ti-
caret odasında kayıtlı olup olma-
dığını araştırmaları ve her şeyden 
emin olduktan sonra ürünlerini 
satmaları gerekiyor. Kendilerine 
tüccar olduğunu belirterek ge-
len kişi zaten yalan söylüyorsa 
ve amacı çiftçiyi dolandırmaksa, 
bu araştırmadan çekinip ortadan 
kaybolacaktır. Üreticilerimizin 
özellikle mısırlarını gönderecek-
leri kamyonların plakalarını al-
maları gerekiyor. Bizim iyi niyetle 
alışveriş eden tüccarlara sözümüz 
yok, fakat çiftçiyi dolandırmak 
adına tüccar kimliğine bürünen-
ler hem üretici hem de gerçek 
tüccarları mağdur edemesin diye 
bu önemli uyarıyı yapmakta yarar 
görüyoruz” dedi. n İHA

Karaman Adliyesi tarafından 
‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayı-
sıyla bin fidanın dağıtımı yapıldı. 
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı 
Behçet İşlek, adliye önünde düzen-
lenen programda, bugünün Milli 
Ağaçlandırma Günü ilan edildiği-
ni hatırlattı. Tarım ve Orman Ba-
kanlığının düzenlediği ‘Geleceğe 
Nefes’ projesi kapsamında adliye 
önünde fidan dağıtımı yaptıklarını 
belirten İşlek, “Tarım ve Orman 
Bakanlığının Türkiye genelinde 
başlatmış olduğu bugün Gelece-
ğe Nefes Projesi kapsamında saat 
11.11’de tüm Türkiye genelinde 
1 milyonun üzerinde bağış fida-
nı dikilmesi hedeflenmektedir. 
Daha öncede Adalet Bakanlığımız 
ile Tarım ve Orman Bakanlığımız 

arasında 25 Eylül 2019 tarihinde 
denetimli serbestlikten faydala-
nan hükümlülerin ağaç dikim ve 
bakım ile erozyonla mücadele kap-
samında değerlendirmeleri ve ça-
lıştırılmaları için işbirliği protokolü 
imzalanmıştı. Sayın Bakanımızda 
adliyeye gelen ‘herkese fidan veri-
lecektir’ sözüne binayen bizde Milli 
Ağaçlandırma Günü’nde adliyemiz 
önünde vatandaşlarımıza fidan da-
ğıtımı yapıyoruz. Bugün itibariyle 
hedefimiz bin adet fidan dağıtaca-
ğız. Toplamda ise 5 bin fidan dağı-
tacağız. Daha yeşil ve daha temiz 
bir gelecek için herkesi fidan dik-
meye ve bakmaya davet ediyoruz” 
dedi. Daha sonra Başsavcı İşlek 
adliyeye gelen vatandaşlara fidan 
dağıttı. n İHA

Belfıtığı hastalarına konforlu tedavi imkanı
Tam kapalı (full endoskopik) 

belfıtığı ameliyatı ile vücutta kesik 
açılmadan, yumuşak dokulara ve 
kas dokularına zarar verilmeden 
belfıtığı hastaları daha konforlu bir 
şekilde sağlığına kavuşuyor.

İnsan yaşamının hemen he-
men her döneminde görülebilen 
bel ağrıları sonucunda oluşan ve 
kendiliğinden geçmeyen belfıtığı 
rahatsızlığında cerrahi müdahaleler 
gerekebiliyor. Gelişen teknolojilerle 
birlikte belfıtığı bulunan hastalar, 
tam kapalı (full endoskopik) belfıtığı 
ameliyat tekniğiyle sağlığına kavu-
şuyor. Bu teknik, belfıtığı bulunan 
ve ameliyat gereken hastaların yak-
laşık yüzde 90’ına uygulanabiliyor. 
Önceden uygulanan tedavi yön-
temlerinde küçük de olsa kesikler 
açılırken, bu teknik sayesinde vü-
cutta sadece bir kalemin genişliği 
kadar yani 0,6 milimetre gibi küçük 
bir yerden içeriye girilip fıtığa mü-
dahale ediliyor. Böylece ameliyat 
sırasında hastanın kas dokularına 
zarar verilmiyor.

Belfıtığı rahatsızlığında bacak 
ağrısı oluşmasının sebebi hakkın-
da bilgi veren Medicana Konya 
Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurga 
Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi 
Timur Yıldırım, “Her iki omurga 

kemiğinin arasında bulunan diskin 
etrafını çevreleyen zarda bir yırtıl-
ma olduğu zaman içerideki daha 
sulu kıvamdaki kıkırdak parçasının 
omurilik kanalının içine doğru itil-
mesiyle ortaya çıkar. Her omurga 
segmentinde yani her omurga ara-
sında, sağ ve sol bacağımıza sinirler 
çıkmaktadır. Bu fıtığın omurilik ka-
nalının içine doğru yer değiştirme-
siyle kemikle kıkırdak parça arasın-
da bacağa giden sinirin ezilmesiyle 
bacak ağrısı oluşur” dedi.
‘AĞRISI GEÇMEYEN HASTALARDA 

CERRAHİ MÜDAHALE 
KAÇINILMAZDIR’

Bir çok belfıtığı hastasının ame-
liyat olmadan da iyileşebileceğini 
söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Yıldı-
rım, “Tabii bazı acil cerrahi durum-

larımız var özellikle belfıtığında; 
aniden gelişen ayakta ve bacakta 
kuvvet kaybı, idrar kaçırma, idrar 
yapamama ya da büyük abdestle il-
gili sıkıntılar olduğunda belfıtığında 
cerrahi müdahale kaçınılmaz olur. 
Onun haricinde başlangıç aşama-
sındaki bel fıtıklarında bir takım 
koruyucu yöntemlerle, yatak istira-
hatiyle, ağrı kesicilerle, kas gevşeti-
cilerle bel fıtıkları tedavi edilebilir. 
Ama acil cerrahi gerektiren durum-
larda bütün tedavi yöntemlerini 
almasına rağmen ağrısı geçmeyen 
hastalarda cerrahi müdahale kaçı-
nılmazdır” şeklinde konuştu.
‘0,6 MİLİMETRE KADAR KÜÇÜK BİR 

BÖLGEDEN İÇERİYİ GİRİLİR’
Gelişen teknolojiyle birlikte 

2000’li yılların sonundan itibaren 

artık belfıtığı rahatsızlığında tam 
kapalı belfıtığı ameliyatı uygulan-
dığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi 
Yıldırım, bu tedavi yöntemi hakkın-
da bilgi verdi. Yıldırım, “Tam kapalı 
belfıtığı cerrahisi yönteminin mikro 
diskektomiye göre daha az invaziv 
olması en büyük avantajıdır. Nor-
malde belfıtığı ameliyatı mikro dis-
kektomide de belin arka kısmından 
küçük de olsa bir cerrahi kesiğiyle 
yapılmaktayken, tam endeskopik 
cerrahi yöntemde sadece bir kale-
min genişliği kadar, yani 0,6 mi-
limetre kadar küçük bir bölgeden 
içeriyi girilir ve herhangi bir şekilde 
bel bölgesindeki kemik ve yumu-
şak dokulara, kas dokusuna zarar 
vermeden her iki omurga arasında 
fıtıklaşarak bacakta ağrıya sebep 

olan, cerrahi müdahale gerektiren 
fıtık parçasına ulaşılır ve kolaylıkla, 
çevredeki diğer normal dokulara 
zarar vermeden hasta sağlığına ka-
vuşur” ifadelerini kullandı.
‘OMURGANIN DİĞER HASTALIKLARI 

İÇİN DE UYGULANIYOR’
Hemen hemen her belfıtığının 

tam kapalı cerrahi yöntemle tedavi 
edilebileceğine değinen Yıldırım, 
bu yöntemin diğer omurga hasta-
lıklarında da kullanılabileceğinin 
altını çizdi. Yıldırım, “Yüzde 90’dan 
fazla belfıtığı hastası kapalı yön-
temle tedavi edilebilir. Ancak bera-
berinde eşlik eden bir bel kayması 
varsa o gibi durumlarda mikro dis-
kektomi yönteminin avantajı olabi-
lir. Tam kapalı bu omurga cerrahisi 
aslında sadece belfıtığı için değil, 

omurganın diğer hastalıkları için 
de uygulanıyor. Örneğin, omur-
gada kanal daralması olduğunda, 
omurga enfeksiyonlarında, omur-
gada omuriliği ilgilendiren omu-
rilik tümörlerinde de artık gelişen 
teknolojiye paralel olarak bu ame-
liyatlar yapılabilmektedir” diye ko-
nuştu.

‘HASTA AYNI GÜN İÇERİSİNDE 
TABURCU EDİLİR’

Tam kapalı belfıtığı cerrahisi 
sonrasında hastaların ameliyattan 
yaklaşık 2 saat sonra hareketlen-

dirilebileceğini ve ayağa kaldırılabi-
leceğini vurgulayan Yıldırım, “Yak-
laşık olarak 6 saat sonra da hasta 
aynı gün içerisinde taburcu edilir. 
Çok kısa bir 3 ya da 4 günlük bir 
dinlenme sürecinden sonra, sonuç-
ta bir ameliyat olduğu için, günlük 
yaşantısına dönebilir. Bu hasta için 
çok konforlu bir durumdur. Tam 
kapalı belfıtığı cerrahisi tüm dün-
yada 2000’li yıllardan sonra aslında 
uygulanmaya başlandı. Ülkemizde 
de 2009’dan sonra, yaklaşık olarak 
bir 10 yıldır sadece belli merkezler-
de uygulanan bir teknik. Konya’da 
da ilk kez bizim hastanemizde tam 
kapalı, full endoskopik belfıtığı te-
davisini uygulamaktayız” ifadeleri-
ne yer verdi. n İHA
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Karatay Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda Popüler Bilim 
Yayınları Kitaplığı kuruluyor. Başkan Kılca, bu projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirdi

Karatay’ın okullarına
TÜBİTAK kütüphanesi

Karatay Belediyesi ve TÜBİ-
TAK işbirliğiyle ilçedeki bütün il-
kokul, ortaokul ve liselere Popüler 
Bilim Yayınları Kitaplığı kuruluyor. 
Sadece TÜBİTAK yayınlarının yer 
alacağı Bilim Kitaplığı Projesi, Tür-
kiye’de bir ilk özelliği taşıyor. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
öğrencilerde bilim ve teknoloji kül-
türü oluşturmanın yanı sıra bilim 
okuryazarlığı düzeyini artırmak, 
çocukları bilimle tanıştırmak ve bi-
limi sevdirmeyi amaçlayan projeyle 
gelecek nesillerin yetişmesine katkı 
sunacaklarını belirtti.

Karataylı öğrencilerin bilim ve 
bilimsel araştırmalara yönelik me-
rak ve motivasyon uyandırmak, 
öncü bireylerin yetişeceği bir bilgi 
toplumunun oluşmasına destek 
olmak amacıyla hayata geçirdiği 
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları 
Kitaplığı Projesi hayata geçiriliyor.

Karatay Belediyesi, Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) ile imzalanan iş-
birliği protokolüyle ilçe genelindeki 
tüm okullara TÜBİTAK Popüler 
Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyor. 
İmzalar, geçtiğimiz hafta TÜBİTAK 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal, TÜBİTAK yetkilile-
ri, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Belediye Başkan Yardımcısı 
Ramazan Şevik ile Karatay Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Fehmi Adam’ın hazır bu-
lunduğu törenle TÜBİTAK Başkan-
lığı’nda gerçekleştirildi.

Karatay’daki 74 anaokulu, 118 
ilkokul, 118 ortaokul ile 116 lise 
olmak üzere ilçedeki tüm okulları 
kapsayan proje kapsamında Kara-
tay Belediyesi tarafından oluşturu-
lacak kitaplıklar tüm okullara ku-
rulacak ve söz konusu kitaplıklarda 

sadece TÜBİTAK yayınları buluna-
cak.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, yalnızca TÜBİTAK ya-
yınlarının bulunduğu projenin Tür-
kiye’de bir ilk olacağını belirterek 
projeyi hayata geçirirlerken “Bilim-
le Gelişen Bir Başka Karatay” an-
layışıyla hareket ettiklerini söyledi. 
Başkan Hasan Kılca, hayatının bir 
yerinde bilime yer verebilen herke-
sin, dünyayı daha verimli bir şekil-
de algılamanın yanı sıra yeni bakış 
açısı da geliştirdiğinin altını çizerek, 
söz konusu projeyi bu kapsamda 
çok önemsediklerini kaydetti. Kılca, 
“Zengin bir bilgi dağarcığı, insanın 
hayatını daha nitelikli bir şekilde 
yaşamasını sağlar. Bu, eğitim haya-
tının da çalışma hayatının da keyifli 
ve başarılı geçmesini sağar. Öğ-
rendiklerinin üzerine koyabilmek 
ve onu uygulamak bunun için çok 

önemli. Çocukların ilgilenmekten, 
öğrenmekten ve yeni şeyler keşfet-
mekten keyif alacağı bir dal olma-
sına rağmen, ‘zor’ olarak algılan-
ması nedeniyle bilim, günümüzde 
çocuklarımız tarafından zaman za-
man ihmal edilebiliyor. Karatay Be-
lediyesi olarak TÜBİTAK ile bir iş-
birliği protokolü imzalayarak bunu 
bir nebze de olsa değiştirebilmeyi 
ve çocuklarımızı bilime yönlendi-
rebilmeyi amaçladık. İlçemiz gene-
lindeki tüm okullarımızda Popüler 
Bilim Yayınları Kitaplığı kurarak 
öğrencilerimize ulaşmayı ve onların 
gelecekte bilim insanı olma yönün-
de bir yönlendirme yapmayı hedef-
liyoruz. Bu da aslında bir bakıma 
ülkemizde bilimin gelişimine de bir 
katkı sunacaktır. Bu yönüyle de bu 
projeyi ilçemizde hayata geçirmiş 
olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Farklılıklar çatışma değil, dayanışma sebebi olmalı’
Türkiye İmam Hatipliler Vakıf 

(TİMAV) öncülüğünde Mardin’de 
düzenlenen 5. Uluslararası Dini 
Araştırmalar ve Küresel Barış Sem-
pozyumu tamamlandı. 

TİMAV’ın organizasyonu ile 
Selçuk Üniversitesi, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi ortaklığıyla 
düzenlenen sempozyum, 06-07 
Kasım tarihlerinde Mardin Artuk-
lu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

İki gün süren sempozyumun 
açılışına Mardin Artuklu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Öz-
coşar, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Cem Zorlu, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Ertan Özensel, Mar-
din Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet 
Bektaş, Artuklu Belediye Başkanı 
Abdulkadir Tutaşı’nın yanısıra aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezi’nde Türki-
ye ve dünyanın farklı ülkelerinden 
gelen 105 akademisyenin bildiri 
sunduğu sempozyumda, bu yıl ana 
tema “Toplum Birey İkileminde Or-
tak Değerler ve Farklılıklar” olarak 
belirlendi.
OKUMUŞLAR: ONLARCA ÜLKEDEN 

YÜZLERCE AKADEMİSYENİ 
AĞIRLADIK

Sempozyumun açılış konuş-
masını Düzenleme Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar 
yaptı. Okumuşlar; 2013 yılında 

Konya’da ilkini gerçekleştirdikleri 
sempozyumu her yıl farklı bir ülke 
ve ilde yaptıklarını, bugüne kadar 
Bosna Hersek/Saraybosna, İspanya/
Endülüs, Kazakistan/Türkistan’da 
yapılan sempozyumun onlarca 
ülkeden, yüzlerce akademisyeni 
ağırladığını dile getirdi. Okumuşlar, 
“insanlık tarihi boyunca ve özellik-
le günümüzde kültür ve dinlerin 
insanlığın en temel vasıfları oldu-
ğunu, küresel barışın, çok kültür-
lülüğün, çok dinli ve çok dilli kültür 
yapısının tarihte ve özellikle de bu 
coğrafyada gerçek anlamında yüz-
yıllarca dostluk ve barış içinde yaşa-
tıldığını; çok sayıda dinin, kültürün, 
inancın, lisanın ve etnik unsurun 

bir arada barış içinde yaşadıklarını 
vurguladı.

ÖKSÜZ: FARKLILIKLARIMIZI 
ÇATIŞMAK YERİNE DAYANIŞMAYA 

VESİLE KILMALIYIZ
TİMAV Genel Başkanı Ecevit 

Öksüz, sempozyumun açılışında 
yaptığı konuşmada, uluslararası 
düzeyde böyle bir organizasyonun 
beşincisini düzenlemekten dolayı 
onur duyduklarını, bu sempozyu-
mun bu yıl, farklı din ve kültürlerin 
harmanlandığı yer olan Mardin’de 
yapılmasının daha da anlamlı ol-
duğunu dile getirdi. TİMAV olarak 
ulusal ve uluslararası düzeyde pek 
çok program düzenleyerek, vatan, 
millet, din ve mukaddesat için de-

ğer üretme gayreti içinde oldukla-
rını ifade eden Öksüz, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Birey-toplum 
ikileminde farklılıklar ve ortak de-
ğerler başlığı şu anda insanlığın en 
çok ihtiyaç duyduğu başlıklardan 
bir tanesi. Farklılıklarımızı çatışmak 
yerine dayanışmaya, kavga yerine 
kol kola girebilmeye, zenginleşebil-
meye vesile kılarsak, insanlığa de-
ğer üretmiş oluruz.”

‘DÜNYA, BATI’NIN SEKÜLER 
DEĞERLERİNE MUHTAÇ DEĞİLDİR’

Öksüz, günümüz dünyasının 
bireyi ve farklılıkları baskılamak 
istediğine dikkat çekti. Öksüz, 
dünyanın Batı’ya ve onun seküler 
değerlerine mahkum olmadığını 

ifade ederek, insanlığın yeni ara-
yışlarının devam etmesi gerektiğini 
vurguladı. Bu arayışların olumlu 
neticeler vereceğine olan inancını 
dile getiren Öksüz, “dünyanın ortak 
değerlerinin merkezi, insanlığın da 
merkez noktası olan bölgemiz coğ-
rafyasıdır” dedi. 

“Toplumu inşa eden birey-
lerdir” diyen Öksüz, bireyleri ve 
bireylerin farklılıklarını yok sayan 
toplumsal yapıların yok olmaya 
mahkum olduğuna dikkat çekti. 
Günümüz dünyasında insanlığın, 
insan olarak var olmak ile, insan-
lığın geleceğini tehdit etmek ara-
sında bir tercih arasında kaldığının 
altını çizen Öksüz, bu tercihin ne-

ticesini belirleyecek olanın yine 
bireyler olduğunu söyledi.

29 OTURUMDA 
105 BİLDİRİ SUNULDU

Bir açılış ve bir kapanış olmak 
üzere toplam 29 ayrı oturumda, 
yurtiçi ve yurtdışından alanında 
uzman akademisyenlerin katılım-
larıyla 105 bildirinin sunulduğu 
sempozyum, 7 Kasım Perşembe 
günü yapılan “kapanış paneli” ile 
sona erdim. 

Doç. Dr. Abdurrahman Sa-
vaş’ın oturum başkanlığında 
gerçekleşen kapanış panelinde, 
Nevşehir Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, 
ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Uysal ve Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Mehmet 
Birekul birer konuşma yaptılar. 
Kapanış paneli, sempozyum sonuç 
bildirgesinin okunası ile sona erdi.  

Sonuç bildirgesinde bireylerin 
farklılıklarının toplumsal zengin-
liğe ürettiği katkıya dikkat çekildi. 
“Farklı bakış açılarıyla insanlık tari-
hinin birikimi harmanlanarak, bilgi 
çağının imkanlarıyla muhtemel 
çatışma alanları ve çözüm önerileri 
müzakere edilmiştir” denilen bil-
dirgede insanlık için elzem olanın 
yerel ve küresel ölçekte beraber 
yaşama ve müsamaha kültürünün 
yaygınlaşması olduğu vurgulandı. 
Kurumlar arası hediye takdimleri-
nin gerçekleştirildiği 5. Uluslararası 
Dini Araştırmalar ve Küresel Barış 
Sempozyumu toplu fotoğraf çekimi 
ile tamamlandı. n HABER MERKEZİ

Ülkemizin bir yılı 
aşkın süredir yaşadığı 
ekonomik daralmadan 
maalesef medya sektö-
rü de oldukça etkilendi. 
Etkilenmeye de devam 
ediyor. 

Gazeteler için 
önemli bir gelir kaynağı 
olan resmî ilan gelirleri 
ne yazık ki düştü. 

Ekonomik daralma 
sebebiyle özel şirketler tasarruf 
tedbirleri kapsamında reklam büt-
çelerini kısma noktasına geldi. 

Yaşanan ekonomik sıkıntıdan 
hem yaygın ve hem de yerel basın 
kuruluşları etkilendi. Etkilenmeye 
de devam ediyor.

Medya sektörü her dönemde 
belirli amaca hizmet için kullanıl-
mıştır. 

Gazeteler, televizyon kanalları 
ve dergiler bir misyonuna hizmet 
için kurulur, o misyon ortadan 
kalktığında da maalesef önce göz-
den düşer, sonra da kapısına kilit 
vurulur. 

Olan ise o kuruluşlarda ekmek 
parası derdinde olan biz basın 
emekçilerine olur. 

Gelecekle ilgili plan yapanlar 
için sıkıntılı bir dönem başlamış 
olur. 

Sosyal medyanın yaygınlaş-
masıyla birlikte artık devir sosyal 
medya devri… 

Artık herkes muhabir, herkes 
kameraman ve herkes foto muha-
biri…

Maalesef teknoloji biz basın 
mensuplarının işini bir yandan 
kolaylaştırırken diğer yandan işini 
elinden alıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Konya’da 
yaşayan bir meslek büyüğüm şu 
twiti atmıştı; “Yılda 3 kez kutlama 
yapan başka bir meslek grubu var 
mı acaba?  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
24 Temmuz Basın Bayramı
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü”

Evet, basın sektöründe çalışan 
basın mensuplarının birçok günü 
var. Bu günlerde siyasiler, STK 
temsilcileri gibi toplumun birçok 
kesimi bizlerin günlerini kutlar. 

Ertesi gün gazeteci unutulur gi-
der. Konya’da 5 yıldan bu yana ye-
rel bir gazetede gazetecilik sevdası 
doğrultusunda çalışıyorum. 

5 yıllık sürede Konya’da basın 
mensuplarını teşvik edecek bir uy-
gulama ve programım yapılmadı-
ğını açıkça ifade etmek istiyorum. 

Genç meslektaşlarımın bir-
çoğu gazeteciliğin stresi ve yıpra-

tıcılığı sebebiyle bir 
süre çalıştıktan sonra 
sektör değişikliğine 
gidiyor. 

Durum böyle 
olunca eğitim için 
harcanan zaman ve 
çaba da boşa gidiyor.

Konya basını her 
zaman Anadolu ba-
sını içerisinde önemli 
bir yet tutar. 

Şehrimizde bulunan Selçuk 
Üniversitesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Konya Teknik Üniver-
sitesi, Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörleri ile şehrimizde sektörü-
müzü temsil eden kurumlar, oda 
ve sivil toplum kuruluşlarımız el 
birliği yaparak Konya’da basın sek-
törünün daha da gelişmesi ve sa-
hada görev yapan genç meslektaş-
larımızı teşvik etmek amacıyla ödül 
töreni organizasyonları yapmalıdır. 

Böylelikle Konya’mızdan yay-
gın basın dediğimiz kuruluşlara 
başarılı gazeteciler yetişmesi sağ-
lanmış olur. 

Bu konuyu daha önce de 
gündeme getirmiştim. Şimdi de 
gazetecilik açısından şehrimiz için 
bunun bir gereklilik olduğunu ifade 
ediyorum. 

Gelin önümüzdeki yıl “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü” farklı 
kutlayalım. 

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
başka illerde çalışmalarını gıptayla 
takip ettiğim deneyimli meslektaş-
larım var. 

Diğer büyükşehirlerde genç 
meslektaşlarımızı teşvik konusun-
da çok sayıda çalışmaya imza atı-
lıyor.

 Konya’nın diğer şehirlerimize 
göre bu konuda daha iyisini ve gü-
zelini yapacağını inanıyorum. 

Sahada çalışan biz genç basın 
mensupları teşvik edilip destek 
olunduğu zaman Konya’da daha 
güzel haberlerin ortaya çıkacağına 
yürekten inanıyorum.

Basın mensuplarına kolaylık 
sağlayan ve her zaman basının 
yanında olan Valimizin de bu ça-
lışmaya gereken desteği vereceğini 
inanıyorum. Konya’nın dünyaya 
ve Türkiye’ye daha iyi tanıtılması 
konusunda kamu kurum ve kuru-
luşlarında çalışan basın ve iletişim 
koordinatörlerinin biz basın men-
supları ile sık sık bir araya gelmesi 
gerektiğini de ifade etmeden ge-
çemeyeceğim. Son olarak Konyalı 
hemşehrilerimizden yerel basına 
sahip çıkmalarını istiyorum. 

Baki selamlar…

GENÇ MUHABİRLERİ 
TEŞVİK EDİN, DESTEK OLUN

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Hadim’de Halk Eğitim Merkezi, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çeşitli 
alanlarda spor ve meslek edindirme 
kursları açıldı. Hadim Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünden yapılan ya-

zılı açıklamada, ilçe merkezi ve ma-
hallelerde çeşitli alanlarda kursların 
açıldığı ifade edildi. Açılan kurslara 
vatandaşların yoğun ilgi gösterildiği 
belirtilen açıklamada, şunlar kayde-
dildi: “Açtığımız kurslarda spor ala-
nında 5, mesleki eğitim alanda da 7 

branşta eğitim veriyoruz. İlçe mer-
kezinde voleybol, futbol, masa tenisi, 
kick boks, İngilizce, bilgisayar, işaret 
dili ve hijyen eğitimi kurslarında top-
lam 220, Gezlevi Mahallemizde ise 
Türk mutfağı ve voleybol kurslarında 
da 45 kursiyerimiz eğitim almakta-

dır. Konya Büyükşehir Belediyemiz 
spor kurslarına katılan öğrencileri-
mize spor malzemeleri desteğinde 
bulunacak. Kurslar yaklaşık 3 ayda 
tamamlanacak. Kursu başarıyla ta-
mamlayan kursiyerlere sertifikalarını 
törenle verilecek.”  n AA

Hadim’de halk eğitim merkezi kursları açıldı
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Kaplan ve Doğan 
ailelerinin mutlu günü

Ilgın’da tayini çıkan
hakime veda yemeği

Beyşehir’de hafif ticari 
araç devrildi: 3 yaralı

Şehrimizin tanınmış ailele-
rinden Mimar Dursun Kaplan ve 
Fehamet Kaplan’ın oğulları Murat 
Kaplan ile Tahsin Doğan ve Serpil 
Doğan’ın kızları Ezgi Doğan, Beril 
Düğün salonundaki nikâh ve dü-
ğünle dünya evine girdiler.

Murat ve Ezgi çiftinin nikâhını 
kıyan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, evlilik cüz-
danını geline vererek, “Allah mut-

luluğunuzu daim etsin. Ülkemize 
hayırlı evlatlar yetiştirmenizi di-
lerken, ailelerinizi de kutluyorum” 
dedi. Kaplan ve Doğan aileleri, dü-
ğüne katılan yakınları, dostları, iş 
ve siyaset dünyasının temsilcileri-
ne düğünlerine katılıp, bu günleri-
ni paylaştıkları için teşekkür ettiler. 
Genç çifte kurdukları yuvada ömür 
boyu mutlu olmalarını diler, ailele-
rini tebrik ederiz. n HABER MERKEZİ

Ilgın’da, Hakimler ve Savcılar 
Kurulu’nun (HSK) kararnamesi ile 
görev yerleri değişen hakim Dam-
la Kol Ekiz için veda yemeği dü-
zenlendi. Tarihi İstasyon Gar’da 
düzenlenen veda yemeğine sav-
cılar, hakimler ile baroya kayıtlı 
avukatlar ve adliye çalışanları 
katıldı. Yemeğin ardından bir ko-
nuşma yapan Konya Barosu Ilgın 
Temsilcisi Avukat Ramazan Yet-

kin Özalp, görev yerleri değişen 
Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh 
Ceza Mahkemesi hakimi Ekiz’e 
Ilgın’daki hizmetlerden dolayı te-
şekkür ederek, yeni görev yerle-
rinde başarılar diledi. Programda, 
tayinleri çıkan hakime plaket ve 
hediyeleri protokol üyeleri tarafın-
dan takdim edildi. Veda yemeği 
çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona 
erdi. n AA

Beyşehir ilçesinde, hafif ticari 
aracın devrilmesi sonucu meyda-
na gelen trafik kazasında 3 kişi 
yaralandı. 

Kaza, Hüyük-Isparta kara-
yolu Yenidoğan yol kavşağında 
yakınlarında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Burhan Ç. yö-
netimindeki 32 AAD 848 plakalı 
hafif ticari araç, Hüyük’ten Konya 
yönüne seyir halinde iken sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini yi-

tirmesi sonucu kontrolden çıkarak 
devrildi. Ters dönen araç içerisin-
den yaralı olarak çıkarılan sürücü 
ile araç içerisinde yolcu olarak bu-
lunan Zeynep Ç. ve Rahmiye K. 
adrese sevk edilen ambulanslar 
tarafından kaldırıldıkları Beyşehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Araçta bulunan 2 kişinin 
ise kazayı şans eseri yara almadan 
atlattığı öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Evde yalnızken, odasında yangın çıkan zihinsel engelli Şerife Erdem’i (8) alevlerin arasından komşular 
kurtardı. Hastaneye kaldırılan Şerife’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Şerife’yi alevlerden 
komşuları kurtardı

Selçuklu ilçesine bağlı Sancak 
Mahallesi Fehime Sokak’ta bulunan 
apartmanın giriş katındaki evde, 
saat 09.00 sıralarında, belirlene-
meyen nedenle yangın çıktı. Babası 
işte, annesi hastanede olan zihinsel 
engelli Şerife Erdem’in odasında-
ki yangını, komşu Hakkı Özdemir 
fark etti. Kızın evde yalnız olduğunu 
öğrenen Özdemir, odanın camını 
kırarak, içeri girdi. Hakkı Özdemir, 
Şerife’yi alevlerden kurtarırken, ilk 
yardımı bilen diğer komşu Ali Hıza-
raslan da ilk müdahalede bulundu. 
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını 

söndürürken, sağlık görevlileri ise 
Şerife’yi ambulansla Selçuk üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırdı. Tedaviye alınan Şerife Er-
dem’in sağlık durumunun iyi olduğu 
belirtildi.

Şerife’yi yangından kurtaran 
Hakkı Özdemir, “Dumanları görün-
ce arka odanın camını kırıp, içeri 
girdim, bayağı dumanlıydı. Çocuğu 
kurtardım. O sırada bir komşum da 
yardımcı oldu. Çocuk duman nede-
niyle simsiyahtı” dedi. İtfaiye ekiple-
ri, yangının çıkış nedeninin belirlen-
mesi için çalışma başlattı.  n DHA

Eğitim-İş Sendikası Konya Şu-
besi, öğrencisi tarafından darp 
edilen öğretmene destek olmak 
amacıyla bir araya gelerek; öğret-
menlerin itibarının artırılmasına 
yönelik tedbirlerin alınması gerek-
tiğine söyledi.

Eğitim-İş Sendikası Konya Şu-
besi, Selçuklu Ahmet Yesevi Or-
taokulu’nda öğrencisi tarafından 
darp edilen öğretmene (M.Ö)’ye 
sahip çıkmak için basın açıklaması 
düzenledi. 

Basın Açıklamaya; Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit, yönetim kurulu ve sendika 
üyesi öğretmenler katıldı.

Selçuklu Ahmet Yesevi Ortao-
kulu önünde yapılan basın açıkla-
masında konuşan Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, 
“Son yıllarda öğretmenlere yönelik 
şiddet vakalarının artış gösteriyor. 
Üzülerek şahit oluyoruz ki, öğret-
mene şiddet vakaları artık sıradan-
laşmış üçüncü sayfa haberleri ara-
sına girmiş durumdadır. 

Neredeyse gün geçmiyor ki, öğ-
renci ya da veli tarafından sözlü ya 
da fiziki şiddete maruz kalan bir öğ-
retmen haberiyle karşılaşmayalım. 
Öğretmenlerimizin motivasyonu-
na, itibarına, sıhhatine ve hatta ca-
nına kast eden şiddet vakaları, artık 
eğitim hayatımızın en hayati prob-
lemlerinden birisi haline gelmiştir. 
Öğretmene ve kamu çalışanlarına 
yönelik şiddet hadiseleri üzerine 

ciddi idari ve hukuki tedbirler ive-
dilikle alınmalıdır. 

Şiddet vakaları konusunda ön-
leyici ve caydırıcı tedbirleri hayata 
geçirecek mevzuat düzenlemeleri 
zaman kaybedilmeksizin hayata 
geçirilmelidir. 

Psikolojik danışmanlık hizmet-
lerinin etkin hale getirilmesi, disip-
lin yönetmeliklerinin yetersizlikleri-
nin giderilmesi, okullarda güvenlik 
önlemlerinin alınması gibi düzenle-
melerin yanı sıra hepsinden önce-
likli olarak öğretmenlerin itibarının 
artırılmasına yönelik tedbirlerin 
alınması kaçınılmazdır. 

Öğretmene verilen değer husu-
sunda öğrenci ve ailelerin bilinçlen-
dirilmesi, öğretmene şiddet vakala-
rının önünün alınması anlamında 
gözden kaçırılmaması gereken hu-
susların başında gelmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığına ve 
hükümete çağrıda bulunuyoruz; 
“Eğitim ciddi bir iştir, Beyaz önlük 
giymeyle, zil sesini kısmakla bu iş-
ler olmaz. 

Öğretmenlerimize yönelik şid-
det vakalarını önleyebilmek için 
bahsi geçen mevzuat düzenleme-
leri için hemen, hiç vakit geçirme-
den, derhal harekete geçilmelidir. 

Buradan ilan ediyoruz; şiddet ko-
nusunda gerekli mevzuat düzenle-
meleri yapılmaz ise, bundan sonra 
yaşanabilecek şiddet vakalarının 
sorumlularından birisi olarak bu 
tedbirleri almayan makamları gö-
receğiz! 

Buradan ailelere de çağrıda 
bulunuyoruz: Çocuklarınız, çocuk-
larımızdır. Onları daha güzel bir ge-
leceğe hazırlamak için en az sizler 
kadar istekli olduğumuzu bilmenizi 
istiyoruz. Öğrencisi tarafından darp 
edilen meslektaşımızın yanındayız. 
İdari ve hukuksal sürecinde takipçi-
siyiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş’ten, darp edilen öğretmene destek

Mahatma Gandhi, Hindistan ve 
Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siya-
si ve ruhani lideridir. Görüşleri Gandizm 
olarak anılır. Gerçek ve kötülüğe karşı 
“aktif ama şiddet unsuru içermeyen” 
direniş ile ilgili olan Satyagraha (hakikat 
gücü) felsefesinin öncüsüdür.

2 Ekim 1869 yılında doğan  Mohan-
das Karamçand Gandi  30 Ocak 1948 
yılında uğradığı bir suikast sonucu ha-
yatını kaybetti. 

Mahatma Gandi’ye göre bizi yedi 
şey mahvedecektir. 

• Çalışmadan zenginlik.  Bir şeyi 
yok pahasına emek sarf etmeden elde 
etmek. Günümüzde çalışmadan servet 
edinmek, vergi vermeden para kazan-
mak, payına düşen mali yükümlülüğü 
üstlenmeden   karşılıksız devlet prog-
ramlarından faydalanmak ve hiçbir risk 
ve sorumluluk olmadan bir şirket hisse-
darlığı veya ülke vatandaşlığının ayrıca-
lıklarından yararlanmak. Emek olmadan 
zengin olma.

• Vicdan olmadan zevk. Olgunlaş-
mamış, açgözlü, bencil ve zevk düşkün-
lerinin başlıca soruları her zaman şunlar 

olmuştur: “Bundan benim payıma ne 
düşer? Hoşuma gider mi?  İşimi ko-
laylaştırır mı?” Son zamanlarda birçok 
kişi bu zevkleri vicdan veya sorumluluk 
duygusu olmadan yaşamak istiyor. 
Hatta bildiğini okumak adına her kutsal 
sayılan her şeyini  ihmal ediyor ya da 
terk ediyor.  

• Karakter olmadan bilgi. Sağlam, 
ilkeli bir karakter olmadan bilgi çokluğu, 
bilgi azlığı kadar tehlikeli ve ondan daha 
tehlikelidir. Yeterli içsel karakter gelişimi 
olmadan sadece entelektüel bakımdan 
gelişmiş olmak, uyuşturucu almış bir 
gencin eline güçlü bir spor araba ver-
meye benzer. Bu gencin sonu hüsran 
ile biter.

• Ahlak olmadan iş. Ekonomik ve 
siyasi sistemler ahlaki bir temele daya-
nır. Ahlak temelini yok sayıp ekonomik 
sistemlerin işlemesine izin verirsek, 
ahlaksız bir toplum ve bir iş dünyası 
oluşmuş olur. Burada kurallar belirsiz 
olduğu için yaşantıda karmaşık ve kar-
gaşalıdır. Altın kural, ilgili tarafların hep-
sini kapsayan bir ahlak karşılıklı yarar ve 
adalet ruhudur.

• İnsanlık olmadan 
bilim. Bilim, teknik ve 
teknolojiden ibaret hale 
gelirse, insanlığa karşı 
insan anlayışı hızla yozla-
şır. Bilimin temel felsefesi 
insanlığa hizmet etmek 
ve insan hayatını kolay-
laştırmak olmalıdır. 

• Fedakârlık olma-
dan din. Dinin temel he-
def alanı sosyal hayattır. 
Sosyal hayatın temelinde insan vardır. 
Bir insanın fedakarlığı diğer bir insanın 
veya insanların hayatına dokunuş de-
mektir. 

Başkalarının hayatına dokunmak, 
hizmet etmek fedakârlık ister. Fedakârlık 
diğer bir tabir ile paylaşıl olmadan dini 
hayatın gereği yerine gelmiş olmaz.

• İlkeler olmadan siyaset. İlkeler 
yoksa, gerçek kuzeyde yoktur. Yani 
güvenebileceğimiz hiçbir şey yoktur. 
Hayatın her kademesinde ilkeler esas-

tır. İlkelerin olmadığı yerde 
kargaşa doğar, güven bu-
nalımı oluşur.

   Özet şeklinde yaz-
dığımız ilkeler bugünkü 
hayatımız için ne kadar 
önemli olsa gerek. 
Mahatma Gandhi’nin İs-
lama bakışı

Mahatma Gandhi, 
“Müslümanlar, en azametli 
ve muzaffer günlerinde 

bile, mutaassıp olmamıştır. İslamiyet, 
dünyayı yaratana ve Onun eserine hay-
ran olmayı emretmektedir. 

Batı, korkunç bir karanlık içinde 
iken, Doğuda parlayan göz kamaştırıcı 
İslam yıldızı, azap çeken dünyaya ışık, 
sulh ve rahatlık vermiştir. 

İslam dini, yalancı bir din değildir. 
Hindular bu dini saygı ile inceledikleri za-
man, onlar da, İslamiyet’i benim gibi se-
veceklerdir. Ben, İslam dininin Peygam-
berinin ve Onun yakınında bulunanların, 

nasıl yaşadıklarını bildiren kitapları oku-
dum. Bunlar, beni o kadar ilgilendirdi ki, 
kitaplar bittiği zaman, bunlardan daha 
fazla olmamasına üzüldüm. 

Ben şu kanaate vardım ki, İslami-
yet’in sürat ile yayılması, kılıç sebebi ile 
olmamıştır. 

Aksine, her şeyden evvel sadeliği, 
mantıki olması ve Peygamberinin bü-
yük tevazuu [alçak gönüllülüğü], sözü-
nü daima tutması, yakınlarına ve Müslü-
man olan herkese karşı sonsuz sadakati 
sebebi ile İslâm dini birçok insan tarafın-
dan seve seve kabul edilmiştir. 

Müslümanlık, ruhbanlığı ortadan 
kaldırmıştır. Müslümanlıkta, Allah ile 
kul arasında aracılık eden kimse yoktur. 
İslamiyet, başından beri sosyal adaleti 
emreden bir dindir. 

Yaratan ile yaratılan arasında, ayrı 
bir müessese yoktur. 

Kur’dan-ı kerimi [yani onun tefsirini 
ve İslâm âlimlerinin kitaplarını] okuyan 
herkes, Allah’ın emirlerini öğrenir ve 
Ona tâbi olur. 

Bu hususta, Allah ile arasında hiçbir 
mâni yoktur. Hıristiyanlığın birçok eksik-

leri olduğu için, türlü reformlar yapılmak 
zorunda kalındığı halde, Müslümanlığın 
ise ilk günündeki şeklinden, hiçbir şey 
değiştirilmemiştir. 

Hıristiyanlıkta, demokratik ruh 
yoktur. Bu dine demokratik bir veçhe 
vermek için Hıristiyanların milliyet his-
lerinin artması ve buna göre reformlar 
yapılması icap etmiştir.” 

 Ne diyelim, Müslüman olmadığı 
halde, İslamiyet’i bu derece anlamak 
bazı Müslümanlara dahi nasip olma-
mıştır...

Rahmetli Necip Nazı Kısakürek 
gençliğe hitabesinde “Siz güneşi ceke-
tinizin astarı içinde kaybetmiş marka 
Müslümanlarısınız! Gerçek Müslü-
man olsaydınız bu hallerden hiçbiri 
başımıza gelmezdi!” diyor.

Gerçek Müslümanlardan olması 
duası ile Baki selamlar. 

Kaynak: 
1) M.Necati Özfatura, Mahatma Gand-
hi’nin İslama bakışı,01.07.2008.Türkiye 
Gazetesi 
2) Stephen R.COVEY, İlke Merkezli Li-
derlik, Varlık yayınları, sayfa 81
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Denizlispor 11 haftada 
11 puan toplayabildi

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Denizlispor, 11 haftada 
topladığı 11 puan ile ligde kendine 14. sırada yer buldu. 
Denizlispor, ligin 11. haftasında İstanbul’da zorlu rakibi 
Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Denizlispor 
aldığı bu sonuç ile 11 puanda kalırken, ligde 14. sırada 
kendine yer buldu. Denizlispor’un en yakın takipçisi ise 
aynı puana sahip Antalyaspor oldu. Öte yandan dün oyna-
nan Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan 
uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodal-
lega da formasına tekrar kavuştu. n İHA

Enzo Crivelli 
kendine geldi

Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 16 maçta 9 
gol, 2 asist yapan Enzo Crivelli, şimdiden son iki sezonda 
Fransız takımları Angers ve Caen’de ortaya koyduğu per-
formansları geride bırakmayı başardı. Başakşehir, Süper 
Lig’de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 
2 mağlubiyet elde ederek milli araya 19 puanla 5. sırada 
girdi. Sezon başında takımın başına Okan Buruk’u getiren 
ve kadrosunda da önemli değişikliklere giden turuncu-la-
civertliler, bunun meyvelerini de almaya başladı. İlk haf-
talarda beklentilerin uzağında kalan Buruk’un takımı, yeni 
transferlerin uyum sürecini de atlatmasıyla birlikte ligin en 
iyi futbol oynayan ekiplerinden biri haline geldi. Fransız 
futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile 16 maçta attığı 9 gol 
ve yaptığı 2 asistle, son iki sezonda Caen ve Angers’da ya-
kaladığı istatistikleri de şimdiden geride bıraktı. Crivelli, 
2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa Ligue 1’de 33 maça 
çıkmış ve 6 gol, 1 asistle takımına destek olmuştu. Bir ön-
ceki sezonda ise iki farklı takımın formasını giyen başarılı 
oyuncu, toplamda 33 maça çıkarak 3 gol, 3 asistle oynadı.

Söz konusu dönemde Angers ile 15’i Ligue 1, 2’si de 
Coupe de la Ligue olmak üzere 17 müsabakada saha olan 
golcü futbolcu, 1 gol, 1 asist yaptı. Aynı sezonun geri kalan 
bölümünü de Caen’de kiralık olarak geçiren Crivelli, bura-
da da 11 lig, 3 Coupe de France mücadelesinde görev aldı 
ve rakip ağlara 2 gol atıp, 3 de gol pası verdi. n İHA

Aytemiz Alanyaspor 
liderliği bıraktı

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor’u 
konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona 
erdi. Alanyaspor aldığı yenilgi ile zirvenin iki puan gerisin-
de kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 
“Trabzonspor müsabakasında istemediğimiz bir sonuç 
aldık. Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince gol pozisyonumuz vardı, 
onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle 
de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı 
pozisyonu buldu ve değerlendirerek 1-0 kazandı. Rakibin 
ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önem-
li olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirme-
memiz, onun analizini yapmamız lazım” dedi. n AA

Trabzonspor ilkleri yaşıyor
Trabzonspor, Süper Lig’de Alanyaspor 

karşısında ilklere imza attı. Bordo-mavililer 
sahasında rakibini ilk kez yenerken, ligde ise 17 maç 
sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Süper Lig’in 
11. haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup 
eden Trabzonspor, puanını 19’a çıkartarak zirveye 
tutundu. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle üç 
stoper oyuncusunu sahaya sürerek farklı bir taktikle 
sahaya çıkan bordo-mavililer rakibi karşısında ise 
ilklere imza attı. Alanyaspor ile sahasında daha 
önce yaptığı 3 maçtan galibiyet çıkartamayan 
Karadeniz ekibi bu kez rakibi karşısında 75 dakika 
10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan 3 
puanla ayrılarak evinde ilk galibiyetini aldı.

17 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Trabzonspor Süper Lig’de, 17 maç sonra 

kalesini gole kapadı. 16 maçtır rakip takımlardan 
gol yiyen bordo-mavililer Alanyaspor maçında 
bu kötü seriye son verdi. Son olarak 2018-19 

sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı 
Bursaspor’u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden 
tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 16 maçta 
da kalesini gole kapatamamıştı. Karadeniz 
ekibi Süper Lig’de söz konusu maçlarda 33 gol 
atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Trabzonspor, 
Alanyaspor karşısında kalesi 212 gün sonra gole 
kapatarak bir ilke imza attı.

TRABZONSPOR SON 8 SEZONUN EN ÇOK 
PUANINI TOPLADI

Trabzonspor, Süper Lig’de son 8 sezonun en 
çok puanını topladı. 11. hafta itibariyle yapılan 
araştırmada, bordo-mavililer bu sezon 19 puan 
toplarken, 2018-19 sezonda 16 puan, 2017-18 
sezonunda 13 puan , 2016-17 sezonunda 11 puan, 
2015-16 sezonunda 14 puan, 2014-15 sezonunda 
16 puan, 2013-14 sezonunda 17 puan, 2012-13 
sezonunda 16 puan ve 2011-12 sezonunda ise 20 
puan topladı.  n İHA

Zirveye yakın!
Süper Lig’in 11. haftasında Yukatel Denizlispor’u evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş, kötü 
başladığı sezonda 7. haftadan itibaren ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak 

olmayı başardı. Siyah beyazlılar bu sezon ilk kez artı averaja geçti

Göztepe ayağına gelen fırsatı kullanamadı
Göztepe, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında 

Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalarak üst sıralara 
yükselme şansını tepti. Süper Lig’in 11. haftasında 
Göztepe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 bera-
bere kaldı. Maçın büyük bir bölümünü önce götüren 
İzmir ekibi, son dakikalara doğru yediği penaltı go-
lüyle sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeni Teknik Direktör 
İlhan Palut’la ilk Süper Lig maçına çıkan Göztepe, 
Yeni Malatyaspor’da; Robin Yalçın, Sakıb Ayraç ve 
Teknik Direktör Sergen Yalçın gibi önemli eksikler 
bulunmasına rağmen maçı kazanamadı. Geçen hafta 
Trabzon deplasmanında kazanarak moral depolayan 
sarı kırmızılılar, bu maçla beraber hem alt sıralarla 
olan puan farkını açma üst sıralara yükselme şansını 
kaybetti. Ligde bu sezon oynadığı 6 iç saha maçının 
2’sini kazanabilen Göz Göz, 2 maçtan beraberlikle 
ayrılırken 2 maçta da puan alamamıştı.

GÖZTEPE MİLLİ ARAYI DEĞERLENDİRECEK
Lige verilecek milli maç arasına moralsiz giren 

Göztepe’de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maç 
sonunda yaptığı açıklamada Teknik Direktör İlhan 
Palut’un oyun felsefesini aşılamak için biraz zaman 
ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Milli takım arasını iyi 
değerlendirip daha iyi futbol oynayıp daha iyi sonuç-
lar alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. 
Göztepe, milli aranın ardından deplasmanda Alan-
yaspor’un konuğu olacak.

SERDAR GÜRLER SOSYAL 
MEDYADAN İSYAN ETTİ

1-1 biten Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında aya-
ğına darbe alarak oyundan çıkan Serdar Gürler, sos-
yal medya hesabından ayağının durumunu paylaşa-
rak isyan etti. Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmasında 
Göztepe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’la 

1-1 berabere kaldı. Hakem Arda Kardeşler’in verdiği 
kararların tartışıldığı maçta takımının tek golünü kay-
deden Serdar Gürler, 71. dakikada rakibiyle girdiği 
mücadelede ayağına darbe alarak yerde kalmıştı. 
Saha içine giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiy-
le ayağa kalkan Serdar Gürler, sekerek oyun alanını 
terk etmişti. Gürler’e müdahalede bulunan Yeni Ma-
latyasporlu Hadebe ise sarı kartla cezalandırılmıştı. 
Maçtan sonraysa Serdar Gürler, sosyal medya hesa-
bından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında bacağının 
son halinin göründüğü fotoğrafa yer veren Gürler, “Kı-
rılmadı ya galiba ondan vermedi” sözleriyle rakibine 
kırmızı kart verilmemesine isyan etti. Maçta bulundu-
ğu süre boyunca takımının geliştirdiği ataklarda büyük 
pay sahibi olan Gürler’in, oyundan çıkmasından sonra 
topa Yeni Malatyaspor hakim olmuş ve kazanılan pe-
naltıyla beraber skor 1-1’e gelmişti.  n İHA

Beşiktaş, son 5 haftada ligde en çok 
puan toplayan takım oldu. Ligin 6 haftalık 
bölümünde 5 puan alabilen siyah-beyazlı 
ekip, sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan 
elde etti. Ligde lider durumda bulunan 
Demir Grup Sivasspor, son 5 haftada 12 
puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu dö-
nemde Medipol Başakşehir ve BtcTurk 
Yeni Malatyaspor 11’er, Trabzonspor ve 
Galatasaray ise 10’ar puan aldı. Ligde 
ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 9 
puan topladı. Ligin 6. haftasında lider du-
rumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, son-
raki 5 karşılaşmada 5 puan elde edebildi.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇTAN 
ZİRVE YARIŞINA 

Ligin 6. haftasında bir galibiyet, 2 
beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen 
ve son sezonların en kötü başlangıcını ya-
pan Beşiktaş, buna rağmen zirve yarışına 
girmeyi başardı. Sezonun 6 haftalık bölü-
münde 5 puanla 16. sırada yer alan Beşik-
taş, ardından oynadığı 5 maçta topladığı 
13 puanla 11. hafta sonunda 8. sıraya 
kadar yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, zirve 

yarışına ortak olduğu 5 maçta 4 galibiyet 
ve bir beraberlik elde etti. Sezonun 6. haf-
tasında 5 puanla zirvenin 9 puan gerisinde 
kalan Beşiktaş, 11. hafta sonunda bu farkı 
3’e kadar düşürdü.

SAVUNMASIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak 

olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikka-
ti çekti. Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen 
Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise ka-
lesinde sadece 1 gol gördü. Sezonun 6 
haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 
averajda kalan siyah-beyazlılar, bunu da 
artıya çevirmeyi başardı. Ligin 11. haftası 
sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol 
gören Beşiktaş, averajını artı 1’e çıkardı. 
Kötü başlangıç yaptığı 6 maçta 12 gol yi-
yen ve Gençlerbirliği ile ligin en kötü sa-
vunmasını yapan Beşiktaş, 5 maçta ise 
yediği bir golle bu periyotta en iyi savun-
ma yapan takım oldu. 

İLK KEZ ARTI AVERAJA GEÇTİ
Denizlispor’u Kevin N’Koudou’nun go-

lüyle 1-0 mağlup ederek puanını 18 yapan 
Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez averajını 

artı yaptı. Süper Lig’e çok kötü bir başlan-
gıç yapan ve ilk haftada sadece 5 puan 
toplayarak ligin dibine demir atan Beşik-
taş, ardından çıktığı 5 maçta hanesine 
yazdırdığı 13 puanla zirveyle arasındaki 
puan farkını 3’e indirdi ve ligde iddialı bir 
konuma geldi. Dün oynanan mücadele-
de taraftarı önünde Denizlispor’u Kevin 
N’Koudou’nun golüyle 1-0 yenmeyi ba-
şaran siyah-beyazlılar, 11. hafta itibariyle 
bu sezon ligde ilk kez artı averaja geçti. 
Özellikle ilk 3 deplasman maçında aldığı 
yenilgiler, Beşiktaş’ın averajını olumsuz 
etkilerken, son haftalarda rakip forvetlere 
geçit verilmemesi sonrasında, siyah-be-
yazlılar averajı da düzeltti. Geride kalan 
11 maçta kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, 
bu gollerin 12’sini ilk 6 haftada yerken, 
kalan 5 maçta ise meşin yuvarlağı kale-
sinden yalnızca 1 kez çıkardı. Beşiktaş, 
topladığı puanların yanı sıra averajını da 
toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez 
artı averaja çıktı. Denizlispor karşılaşması 
öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 
1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da 

+1 yaptı.
YÖNETİMDEN AVCI’YA DESTEK

Beşiktaş yönetiminde alınan gali-
biyetler sonrasında yüzler gülüyor. Si-
yah-beyazlıların 1-0 kazandığı Denizlispor 
maçının ardından soyunma odasına inen 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, 
Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya destek 
verdi. Geçirdiği ağır gribin zatürreye çe-
virme ihtimali olması nedeniyle doktor 
tavsiyesi sonrasında Portekiz’e gitmeyen 
ve bu nedenle de bazı kesimler tarafından 
eleştirilen Abdullah Avcı’ya yönetimden 
destek geldi. Tam olarak iyileşmemesine 
karşın Denizlispor mücadelesinde takı-
mının başında sahaya çıkan Avcı’yı, alı-
nan galibiyet sonrasında Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre Kocadağ, soyunma odasına 
giderek tebrik etti. Futbolcularla da sohbet 
eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti 
de kutladı. Denizlispor maçının ardından 
takıma 3 gün izin veren Abdullah Avcı da 
bu süreçte tam olarak iyileşerek sağlığına 
kavuşmak istiyor. Avcı’nın yoğun tedavi 
programı devam ediyor. n AA
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Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı Konya’yı temsil edecek
Selçuklu Belediyespor Kulübü, U16 

Erkekler Salon Hokeyi Muğla bölgesi mü-
sabakalarından şampiyonlukla dönerek 
Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı 
elde etti. Selçuklu Belediyespor Kulübü 
U16 Hokey Takımı, Muğla’da gerçekleş-
tirilen ‘U16 Erkekler Salon Hokey Muğla 
Bölge Müsabakaları’ndan Şampiyon-
lukla dönerek Türkiye Şampiyonası’na 
katılma hakkı elde etti. Hokey branşında 
son yıllarda önemli başarılar elde eden 
ve Süper Lig’de Konya’yı temsil eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü, alt yaş ka-
tegorilerinde başarılı sonuçlara imza atı-
yor. Selçuklu Belediyespor Kulübü U16 
Takımı ilk maçında karşı karşıya geldiği 
Denizlispor’u 8-2 mağlup etmeyi başar-
dı. Bölge müsabakaları ikinci maçında 
ise Hisar Gençlik Spor Kulübü’nü 6-2’lik 
skorla geçen Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü Bölge müsabakalarını şampiyon 
olarak tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye 
Şampiyonasına katılma hakkı elde eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü, toplam-
da 8 takımın mücadele edeceği Türkiye 
Şampiyonasında birincilik için mücadele 
edecek.

HACIOĞLU: HEDEFİMİZ 
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey 
Takımı Başantrenörü Yunus Hacıoğlu, 
bölge müsabakalarında elde edilen so-
nuçları değerlendirdi. Hacıoğlu, “U16 

Salon Ligi Bölge Müsabakalarında Şam-
piyonluğa ulaşarak şehrimizi başarı bir 
şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. 
Burada elde ettiğimiz dereceyle Türkiye 
Finallerine katılma hakkı kazandık. Hede-
fimiz Türkiye Finallerinde de şampiyon-

luğa ulaşarak şehrimize şampiyonluk ku-
pasını getirmek. Sporcularımızı gayretli 
çalışmaları ve elde ettikleri sonuçlardan 
çok memnunum. Birçoğu Selçuklu Spor 
Okullarımızdan aramıza katıldı. İnşallah 
bu performanslarını geliştirerek önce A 

takımımıza ardından Milli Takımımıza 
kadar yükselirler. Bizlere her zaman des-
tek olan Selçuklu Belediye Başkanımıza 
ve kulüp yöneticilerimize çok teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Ödül fabrikası!
Meram Belediyespor’un başarılı sporcusu Alihan Bayraktar, Meram Belediye Meclis toplantısının konuğu oldu. Burada bir 
konuşma yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, spor kulübünün artık bir ödül fabrikasına dönüştüğünü ifade etti

Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şam-
piyonası’nda 67 kiloda Avrupa Şampiyonu 
olan Alihan Bayraktar Meram Belediye 
Meclis toplantısının konuğu oldu. Bayrak-
tar’ı ve hocalarını tüm Türkiye’yi gurur-
landıran bu başarıdan dolayı tebrik eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Meram Beledispor kulübü artık bir ödül 
fabrikasına dönüştü” diye konuştu. Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ve Meram Belediye Meclisi, Belarus’un 
Gomel şehrinde gerçekleştirilen Avrupa 
İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda 
67 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Meram 
Belediyesporlu milli güreşçi Alihan Bay-
raktar’ı ağırladı. 

BAŞARILI SPORCUYU AĞIRLADILAR
Şampiyonluğu sonrası ve çıktığı kür-

süde verdiği asker selamı ile tüm Türki-
ye’nin sevgisini kazanan Bayraktar’ın, Me-
ram’ın gururu olduğunu kaydeden Başkan 
Mustafa Kavuş, “Bir ilçe belediyesi olarak 
birçok Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra 
ülkemize Avrupa ve Dünya Şampiyonluk-
ları kazandırmış olmanın mutluluğunu 
ve gururunu yaşıyoruz. Meram Beledi-
yesporumuz adeta bir ödül fabrikası gibi. 
Lisanslı sporcularımızın sayısı her geçen 
gün artıyor. Yeni tesislerimizle birlikte 
daha profesyonel ve çok daha kurumsal 
bir yapıya oturacak inşallah. 29 Ekim günü 
kazandığı altın madalya ile Türkiye’ye çifte 
bayram sevinci yaşatan Alihan Bayraktar 
kardeşimi ve onu yetiştiren antrenörlerini, 
hocalarını en samimi duygularımla tebrik 
ediyor, başarılarının devamını temenni 
ediyorum” dedi. Sporcular ve antrenörleri 
yaptıkları konuşma da desteklerinden do-
layı Başkan Kavuş’a ve Meram Belediye 
Meclisine teşekkür etti. 

MERAM BELEDİYESPOR 
GÖZ DOLDURUYOR

Öte yandan Meram Belediyesporlu 
sporcular elde ettikleri başarılarla göz 
doldurmaya devam ediyor. Kulüp spor-

cularından Hasan Ulaşan Belarus’ta 
gerçekleştirilen Avrupa Muay Thai şam-
piyonasında birinciliği göğüsleyerek altın 
madalya kazandı. Sporcuyu tebrik eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
kulüp sporcularının katıldıkları her turnuva 
ve şampiyonadan madalya ile dönerek 
kendilerini sevindirdiğini ve gururlandır-
dığını söyledi. Bir diğer sevindirici haber-
de kulüp kick boks takımı sporcularından 
Sabriye Gür’den geldi. Gür’ün, 23 Kasım 
1 Aralık tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilecek olan Dünya Kick Boks 
Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edece-
ğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, sporcuya başarılar diledi.  
n SPOR SERVİSİ

Tekvando şampiyonasına 
Konyaspor damgası 

8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Karaman’da yapılan 
Tekvando illerarası kulüpler şampiyonasını Konyaspor 
Tekvando Takımı, takım halinde şampiyonluk ile tamam-
landı. 13 farklı ilden 40 kulübün 440 sporcuyla katıldığı 
şampiyonada, Konyaspor Kulübü açık ara farkla birinci 
olarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Müsabaka-
larda Konyaspor adına yarışan sporculardan gençler 44 
kiloda Ayşe Aşıcı, 46 kiloda Melek Kaya, 63 kiloda Seli-
nay Güçlüefe, 68 kiloda Ezheran Nur Saçar ve 48 kiloda 
Abdullah Dönmez birinci olurken 78 kiloda Musab Aydın 
ikincilik elde etti. Müsabakalarda büyükler kategorisinde 
yarışan Şeyda Kalkan ise 57 kiloda birincilik kürsüsüne 
çıktı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Sporcularımızı 
ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dile-
riz” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Akşehir’de 2. Zekai Baloğlu 
Atletizm Yarışması yapıldı 
Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve 

Spor İlçe Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliği ile sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik 
amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Zekai Baloğlu Atletiz Ya-
rışması’nın ikincisi yoğun bir katılımla düzenlendi. Akşe-
hirli Gençlik ve Spor eski bakanlarından Zekai Baloğlu’nun 
vasiyeti üzerine onun anısına düzenlenen yarışmaya 450 
öğrenci katılırken 14 kategoride çeşitli mesafelerde koşu 
yarışmaları yapıldı. Yarışmada çeşitli kategorilerdeki ko-
şuların startlarını etkinliğe katılan protokol üyeleri verdi. 
Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunda yapılan yarışlar 
sonrasında ödül töreni yapıldı. Nasreddin Hoca Stad-
yumu’ndaki Atletizm Yarışması ve Ödül Törenine; İlçe 
Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, belediye 
meclis üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler, 
öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.  n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 12 11 1 0 38 10 28 34
2.Y. SAMSUNSPOR 12 8 4 0 23 5 18 28
3.YENİ ÇORUMSPOR 12 8 1 3 19 12 7 25
4.SANCAKTEPE FK 12 7 1 4 20 8 12 22
5.AFJET AFYONSPOR 12 6 2 4 20 13 7 20
6.HEKİM. TRABZON 12 6 2 4 23 20 3 20
7.ZONGULDAK 12 5 4 3 15 10 5 19
8.TARSUS İDMAN Y. 12 6 1 5 14 16 -2 19
9.PENDİKSPOR 12 5 3 4 15 13 2 18
10.İNEGÖLSPOR 12 5 2 5 16 11 5 17
11.SARIYER 12 4 4 4 12 12 0 16
12.KIRKLARELİSPOR 12 3 4 5 8 18 -10 13
13.GÜMÜŞHANESPOR 12 3 2 7 12 17 -5 11
14.AMED SPORTİF 12 2 5 5 7 17 -10 11
15.HACETTEPE SPOR 12 3 2 7 10 24 -14 11
16.1922 KONYASPOR 12 3 1 8 12 20 -8 10
17.BAŞKENT AKADEMİ 12 2 2 8 12 18 -6 8
18.ŞANLIURFASPOR 12 0 1 11 1 33 -32 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
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PUAN DURUMU

Konya TSYD 
Ali Akgül’ü unutmadı

Türkiye Spor Yazarları 
Derneği üyesi, gazeteci Ali 
Akgül ölümünün 12. yıldönü-
münde unutulmadı. 11 Ka-
sım 2007 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu, 43 yaşında 
yaşamını yitiren gazeteci Ali 
Akgül’ün ölüm yıldönümü 
nedeniyle TSYD Konya şube 
yönetim kurulu bir mesaj yayınladı. Şube başkanı Murat 
Dönmez tarafından yönetim kurulu adına yapılan açık-
lama da şu görüşlere yer verildi: “Konya basınının unu-
tulmaz isimlerinden, derneğimiz üyesi Ali Akgül’ü 12 yıl 
önce kaybetmenin üzüntüsü hala ilk günkü gibi içimizde 
yerini korumaktadır. Genç yaşta geçirdiği kalp krizi so-
nucu aramızdan ayrılan Ali Akgül, gazeteciliğe, kendisi 
gibi yıllar önce aramızdan ayrılan eşsiz insan Mehmet 
Gazel’in yanında başlamış ve yıllarca basın mesleğinin 
en zor dönemlerinde başarıyla görev yapmıştır. Ali Akgül 
arkadaşımızı rahmet ve özlemle anıyor, ailesine, seven-
lerine bir kez daha sabır diliyoruz.” n SPOR SERVİSİ 

Konya Spor Lisesi bir madalya daha kazandı
08 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasın-

da Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzen-
lenen Ju Jitsu Dünya Şampiyonası’nda 
mücadele eden Konya Spor Lisesi öğ-
rencisi ve Selçuklu Diriliş Gençliği spor-
cusu Sena Karakaya, 56 kilogram büyük 
bayanlarda şampiyon olarak altın ma-
dalya kazandı. Konya Spor Lisesi öğren-
cisi ve Selçuklu Diriliş Gençliği sporcusu 
Sena Karakaya, Ju Jitsu Dünya Şam-
piyonası’nda kulüplerini, Konya Spor 
Lisesi’ni, Konya’yı ve ülkemizi en güzel 
şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonu 
olmayı başardı. Müsabakanın ardından 
açıklamalarda bulunan Sena Karakaya, 
Dünya Şampiyonası için çok iyi hazırlan-
dığını belirterek, “Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’te Türk bayrağını dalgalandırdığım 
ve İstiklal Marşı’nı dinlettiğim için çok 
mutluyum. Madalyamı Mehmetçik’e ve 
Türk Milletine armağan ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

DUDU: GURUR DUYUYORUZ
Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Vey-

sel Dudu ise Sena’nın aldığı madalya ile 
gururlandıklarını ifade etti. Dudu açık-
lamada, “Okulumuz Konya Spor Lisesi 
öğrencisi Sena Karakaya, Ju Jitsu Dünya 
Şampiyonası’nda altın madalya kazana-

rak Dünya Şampiyonu olması, okulumuz 
ve Konya’mız adına gurur vericidir. Öğ-
rencimizin azimli ve gayretli çalışma-
ları sonucunda kulüplerini, okulumuzu, 
Konya’mızı ve ülkemizi en güzel şekilde 

temsil ederek madalya kazanmasından 
dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” şek-
linde görüş bildirdi.  
n SPOR SERVİSİ



‘Euro 2020 kaçmamalı’
EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda lider konumda bulunan ve Avrupa biletini almak için Perşembe 

günü İzlanda ile hayati bir maça çıkacak A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş 
önemli bir avantaj sahibi olduklarını söyledi. Bu avantajı yakaladıktan sonra turnuvayı kaçırmamaları 

gerektiğini ifade eden Güneş, “Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor” dedi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 

Şenol Güneş, İzlanda maçından alacakları 
iyi bir sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası 
(EURO 2020) biletini almak istediklerini 
söyledi. Şenol Güneş, EURO 2020 Ele-
meleri H Grubu’nda 14 Kasım Perşembe 
günü İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü de 
Andorra ile oynanacak gruptaki son müca-
deleler öncesinde, TFF Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen basın toplantısında açık-
lamalarda bulundu. 

Önemli bir avantaja sahip olundu-
ğunun altını çizen Güneş, “Son düzlüğe 
geldik, son adımı da iyi yapmak istiyo-
ruz. Anadolu’dan başlayan bu yarışmayı 
İstanbul’da bitirip, Avrupa’ya gitmek için 
bir adım daha atmak zorundayız. Rakibi-
miz İzlanda zaten grupta Fransa ile birlikte 
güçlü rakiplerimizdi. Sahamızda oyna-
yacağımız müsabaka ve en son Andorra 
maçıyla gruptaki tüm maçları bitireceğiz. 
Hedefimiz iki maçta 6 puandır, en kötü 
burada alacağımız bir beraberlik de grup-
tan çıkmamızı garantileyecektir. En kötü 
beraberlik de bizim için iyi bir skor. Çünkü 
hedef olarak hedefimiz Avrupa Şampiyo-
nası’na gitmek olduğuna göre bunu haya-
ta geçirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı. 

İzlanda’da ile ilgili konuşan Güneş, 
“Kadrosuna baktığınız zaman kalecileri de 
bireysel çalışıyor. İki oyuncu da daha önce 
oynayan oyuncular. Alternatif olarak bak-
tığımızda, diğer oyuncular da yeterli şekil-
de aynı görevleri yapabiliyorlar. Fizik güç-
leri iyi olan, dayanıklılık ve kuvvet olarak 
iyi durumda olan bir takımla oynayacağız. 
Bu görevleri en iyi şekilde yapmaya çalı-
şan bir takımla oynayacağız. Rakibimizin 
eksikliğini tabii ki dikkate alacağız ama 
onlardan çekinmeden kendi oyunumuzu 
oynayacağız. Rakibimizin kendi sorunları 
olabilir, sahaya çıktıktan sonra bunu eksik 
olarak görmek doğru değil. Oyun felsefe-
leri de önemli olacak. Biz de iyi oynayıp 
kazanmak istiyoruz.” yanıtını verdi. 

Deneyimli teknik adam, grupta son 
iki maçlar öncesinde hala hiçbir takımın 
EURO 2020’ye katılma hakkını elde ede-
memesiyle ilgili olarak ise şu yorumda 
bulundu:

“Futbol böyle bir şey bunu daha önce 
gördük. Beşiktaş’la UEFA Avrupa Ligi’nde 
oynarken Sporting Lizbon ile oynadığı-
mız maça kadar mağlubiyetimiz yoktu, 
gruptan çıkamama durumuna geldik. 
Hatta 1-0 öndeydik, ikinci yarı yediğimiz 
gollerle kaybettik. Futbolun ilginçliği bu. 
İşleri doğru yapmak önemli. Alacağımız 
sonuçlarla bunun karşılığını görürsek, 
bu heyecanımız ve doğrularımız devam 
eder. Bu puanla çıkabilecek takımlardan 

biri olabilirdik ama bu tablo gruptaki ta-
kımların durumuyla alakalı. Fransa, İzlan-
da, Türkiye üçgenine baktığımız zaman, 
Fransa’yı değil İzlanda’yı yenseydik bu iş 
bitecekti. İki maçta 4 puan aldık ama tek 
maçta İzlanda’ya kaybettik. Onlar da o 
maça bakarak ‘Yendik yine yeneriz’ dü-
şüncesiyle buraya gelecek. Sabırlı, akıllı 
olmak zorundayız. Mutlaka kazanmak is-
tiyoruz, mutlaka berabere kalarak gruptan 
çıkmak istiyoruz. Kötü ihtimalle, her şeye 
de hazır olmak gerek, panik yapmak doğru 
değil. İki maçta hedefimize ulaşmak isti-

yoruz. Bunu unutmayalım.”
“GELİNEN NOKTADA, KAÇMAZ, 

KAÇMAMASI GEREKİYOR”
Şenol Güneş, EURO 2020’ye katıl-

manın henüz garantilenmediğinin altını 
çizerek, şöyle konuştu: “Sizdeki ya da 
taraftardaki rahatlık belki güvenle alakalı. 
Gelinen noktada, kaçmaz, kaçmaması ge-
rekiyor doğru ama oynamadan da kazanıl-
mıyor. Kendimize inanıyoruz ama maçları 
da önemsiyoruz. Tüm maçlara aynı cid-
diyetle çıktık, yarınki maç bizim için son 
final olacak. Son adımı atıyoruz. Bugüne 

kadar nasıl geldiğimizi biliyoruz, burada 
en küçük bir ihmale tahammülümüz yok. 
Daha istekli ve coşkulu olmamız gereki-
yor. Bu duyguyla çıkarsak o zaman işimiz 
daha kolay ve güzel olur. Aksi halde futbol 
sürprizlere açık bir olaydır. Rakibimiz de 
ciddi bir şekilde dirençli oynayacaktır, en 
az onlar kadar isteyeceğimizi biliyoruz. 
Maç bittiğinde sonucun rahatlığı olur ama 
futbol rahatlığı işi az yapmaya getirmeme-
li. Tam tersine daha agresif olmalıyız. Bizi 
orada yenen bir takımı yenerek, kazanarak 
gruptan çıkmak istiyoruz.”   n AA

Sivasspor mağlubiyeti ile milli araya giren ve moral-
lerin iyice bozulduğu Konyaspor’da hazırlıklar bugün yapı-
lacak çalışma ile başlayacak. 

Ligde son oynadığı 4 maçtan galibiyet çıkaramayan ve 
taraftarını üzen Anadolu Kartalı’na, Sivasspor mağlubiye-
tinin ardından izin verilmişti. Normalde Çarşamba günün-
de kadar izinli olması planlanan yeşil beyazlılar, Sivasspor 
maçındaki kötü futbolun ardından programda değişikliğe 
gidildi. Konyaspor bugün 16.00’da yapılacak antrenman 
ile milli arada problemlerini çözmeye çalışacak.
  n SPOR SERVİSİ

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu tara-
fından düzenlenen öğrenciler arası futbol turnuvası sona 
erdi. Selçuk Üniversitesi Hadim MYO Müdürü Öğretim 
Görevlisi Ertuğrul Karataş, yaptığı açıklamada, turnuvanın 
öğrenciler arasında yapıldığını söyledi. Öğrencilere yöne-
lik sosyal ve spor alanında aktivitelere önem verdiklerini 
belirten Karataş, şunları kaydetti: “Okulumuzda okuyan 
öğrenciler arasında düzenlediğimiz futbol turnuvasına 6 
takım katıldı. Bayram havasında gerçekleşen turnuvada 
herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öğrencilerimiz spor-
tif faaliyetlerini centilmenlik esaslarına uygun şekilde ger-
çekleştirdi. Zaten bizim amacımız da öğrencilerimize iyi 
bir eğitim öğretimin yanında sosyal ve sportif alanda da bir 
şeyler kazandırmaktı. Bu anlamda güzel bir etkinlik oldu-
ğu kanaatindeyim. Turnuvayı kazanan ve dereceye giren 
takımlara 19 Kasım’da ödül töreni düzenleyeceğiz.”  n AA

Konyaspor çalışmalara 
bugün başlıyor

Hadim Meslek Yüksekokulu 
futbol turnuvası sona erdi

Çumra Belediyesporlu bisikletçilerin bayrak sevgisi
Konya’nın Toros Dağları’nda antrenman yapan, 

aralarında milli sporcuların da bulunduğu 15 
bisikletçi, geçen yıl yenisiyle değiştirdikleri Türk 
bayrağını bu sene de yeniledi.

Konya ‘da Çumra ilçesindeki Çatalhüyük 
Çumra Belediyespor bisiklet takımını çalıştıran, 
bisiklet milli takım antrenörlerinden İsmail Uğurlu, 
takımdaki 6’sı milli takım sporcusu 15 bisikletçi ile 
Bozkır ilçesindeki Toros Dağları’na gitti.

Bisikletle yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın 
ardından dağın zirvesine ulaşan sporcular, geçer 
yıl da zirvede bulunan ve çok yıpranmış olan Türk 
bayrağını yenisiyle değiştirmişti. Bu sene de 
aynı yere tırmanış gerçekleştiren ekip, yine aynı 
manzarayla karşılaştı.

Zirvedeki yıpranmış bayrağı gören sporcular 
tekrar aşağı inerek araçlarında bulunan Türk 
bayrağını zirveye getirdi. 

Antrenör İsmail Uğurlu, yaptığı açıklamada, 
Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi’nde, Toros 

Dağları’na her sene tırmanış gerçekleştirmeye 
çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl da aynı güzergah üzerinden gittiklerini 
ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti: “Geçen yıl 
zirveye doğru çıktığımızda direkteki Türk bayrağının 
yıprandığını fark etmiştik. Bunun üzerine tekrar 
aşağı inerek bayrağı yenisiyle değiştirmiştik. 

Bu yılda aynı şekilde bisiklet yarışlarının sona 
ermesiyle sporcumuzla kondisyon çalışmak için 
dağa tırmanıyoruz. 

2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye 
çıktığımızda direkteki Türk bayrağının tekrar 
yıpranmış olduğunu fark ettik. Bunun üzerine 
sporcularımızdan bazıları tekrar şehre inerek yeni 
Türk bayrağı getirdiler. 

Sporcularımız getirdikleri Türk bayrağını 
direkteki eskiyle değiştirdi. Sporcularımızın 
manevi olarak da şuurlu olması gerekiyor. Vatan ve 
millet sevdalısı gençler yetiştirmekten son derece 
mutluyuz.”  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı
Süper Lig’de geride kalan 11 haftada 

kaleler 10 kez şaştı. Hakem raporlarına göre, 
2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında 10 
futbolcu, kendi kalesine gol atma şanssızlığını 
yaşadı.  Temsilcimiz Konyaspor’dan da 
Levan Shengelia bu şanssızlığı yaşayan 
futbolculardan oldu. 

Antalyaspor’dan Bahadır Öztürk, 
Gençlerbirliği’nden Daniel Candeias, MKE 
Ankaragücü’nden Korcan Çelikay, Beşiktaş’tan 
Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor’dan 
Levan Shengelia, Fenerbahçe’den Serdar 
Aziz, Çaykur Rizespor’dan Montassar Talbi, 
Kasımpaşa’dan Veysel Sarı, İstikbal Mobilya 
Kayserispor’dan Ben Rienstra ve Aymen 
Abdennour, ters vuruşla topu kendi ağlarına 
gönderdi.

BİR HAFTADA 4 GOL 
Son 3 haftadır ters vuruşla filelerin 

havalandığı Süper Lig’in, 6. haftasında 
kaleler 4 kez şaştı. 

Beşiktaş’ın deplasmanda Trabzonspor’a 
4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı futbolcu 
Dorukhan Toköz, topu kendi fileleriyle 
buluşturarak taraftarlarını üzdü. İttifak 
Holding Konyaspor’dan Levan Shengelia, 
İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu 
Pedro Henrique’nin ortasında arka direkte 
topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına 
gönderdi. Konyaspor, bu golle Kayserispor 
karşısında 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 
galip ayrıldı. Süper Lig’de 7 yıl aradan sonra 
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında 
oynanan başkent derbisinde ise ters vuruşla 
2 gol kaydedildi.

KORUDUĞU KALEYE GOL ATTI
Başkent derbisinde Gençlerbirliği’nin 

Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, topu 

uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı 
ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. 
Bu golle 1-0’lık üstünlüğü yakalayan MKE 
Ankaragücü, daha sonra İlhan Parlak’la farkı 
2’ye çıkardı. 75. dakikada Zargo Toure’nin 
şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü 
kalecisi Korcan Çelikay’a çarparak ağlara 
gitti. Böylece Korcan, koruduğu kaleye gol 
atma talihsizliğini yaşadı. Eryaman Stadı’nda 
oynanan başkent derbisini MKE Ankaragücü, 
2-1 kazandı.

LUNG TOPU ISKALADI
İstikbal Mobilya Kayserispor, 9. hafta 

mücadelesinde deplasmanda BtcTurk 
Yeni Malatyaspor’a 4-0 mağlup oldu. 
Karşılaşmada, Kayserisporlu futbolcu Ben 
Rienstra’nın geri pasında kaleci Silviu 
Lung’un ıskaladığı top ağlara gitti. Bu gol 
karşılaşmanın skorunu belirledi.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21
2.FENERBAHÇE 11 6 2 3 21 12 9 20
3.TRABZONSPOR 11 5 4 2 20 13 7 19
4.A. ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19
5.M. BAŞAKŞEHİR 11 5 4 2 18 13 5 19
6.GALATASARAY 11 5 4 2 13 9 4 19
7.Y. MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18
8.BEŞİKTAŞ 11 5 3 3 14 13 1 18
9.GAZİANTEP FK 11 4 3 4 16 21 -5 15
10.Ç. RİZESPOR 11 4 2 5 11 18 -7 14
11.GÖZTEPE 11 3 4 4 10 12 -2 13
12.İH KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 16 18 -2 12
14.Y. DENİZLİSPOR 11 3 2 6 9 13 -4 11
15.ANTALYASPOR 11 3 2 6 11 20 -9 11
16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10
17.ANKARAGÜCÜ 11 2 3 6 8 17 -9 9
18.İM KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU
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