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İNSANİ YARDIM YAPARIZ 
AMA İÇERİ ALAMAYIZ

Leyla Şahin Usta’dan açıklama

Afganistan’da yaşanan olaylara ve Türkiye’ye gele-
bilecek mülteci konusuna değinen AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “Büyük bir mülteci akını gelirse, sınırlarımız 
dışında onlara bir insani yardım yapma noktasında 
gerekli çalışmayı yaparız. Ama ülkemize alamayız” 
dedi.

Bataryada milli hamle
Taşınabilir enerji olarak nitelendirilen batarya sektöründe tamamen dışa bağımlı olan Türkiye’nin bu eksiğini kapatacak 

proje, ASKON Konya Şubesi’nden geldi. Kurulacak batarya üretim tesisi, Türkiye’yi bu alanda uluslararası arenaya taşıyacak
BİR İLKE İMZA 
ATACAKLAR

ASKON Konya, taşınabilir enerji 
alanında Türkiye’yi uluslararası 
arenaya taşıyacak bir proje 
üzerinde çalışıyor. İş insanların-
dan oluşan bir konsorsiyumla 
taşınabilir enerji alanında üretim 
yapmak için fizibilite çalışmala-
rında sona gelen ASKON Konya, 
Teknoloji Endüstri Bölgesi’n-
de yapımı düşünülen üretim 
tesisiyle Türkiye’de bir ilke imza 
atacak.

GÜÇLÜ ALTYAPI 
KURULACAK

ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinacı, sivil alanda kullanıla-
bilecek her türlü batarya üretimini 
yapabilecek bir altyapı kuracak-
larını söyledi. Sinacı, bu altyapının 
ilerde elektrikli otomobillerin 
bataryalarının üretimine de imkan 
sağlayacağına dikkat çekerken, 
tesisin kurulmasının ardından 5 yıl 
içinde bu alanda küresel oyuncu 
olmayı hedeflediklerini söyledi.  
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Hocacihan’ın 
eksiği gideriliyor

Meram’dan 
gurur veren sergi

Farklı konsepti
ilgi çekiyor

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre 
yatırımlarını planlayan Selçuklu 
Belediyesi, bu kapsamda Ho-
cacihan Mahallesi’nin önemli 
bir eksiği olan Aile Sağlığı Mer-
kezi’nin tamamlanarak hizmete 
açılması için yoğun çalışıyor.
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Meram Belediyesi, tarafından 
düzenlenen 70. Uluslararası 
Şehit ve Devlet Büyükleri 
Sergisi’nin açılışı gerçekleşti-
rildi. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, sergiye ev 
sahipliği yapmaktan dolayı 
gururlu olduklarını söyledi.
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Farklı konseptiyle dikkat çeken 
Karaaslan Piknik Bahçesi, 
özellikle haftasonları adeta 
dolup taşıyor. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Hemşe-
rilerimizin parklarımıza tevec-
cühü, doğru işler yaptığımızı 
gösteriyor” dedi.
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TİMAV Başkanı 
Öksüz güven tazeledi

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) 13. Olağan 
Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen 

seçimde Ecevit Öksüz, yeniden Genel Başkan 
seçildi. n HABERİ SAYFA 10'DA

05 Usta: Basının 
sorunlarını biliyoruz 10 Adadaki saman

karaya taşınıyor
Destici: Afganistan’a 
sırtımızı dönemeyiz12

Aşı olmayana test zorunlu
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Valilik 32 Nolu 
Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı aldı. Buna 
göre, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı 
olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatan-
daşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılı-
mında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi.
Ayrıca aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel 
araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım 
araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler 
için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmasına, kişi 
hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR 
testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilme-
mesine karar verildi.
n HABER MERKEZİ

Atilla Sinacı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  19 °C    31°C

Karaman            15 °C 31°C 

Aksaray              17 °C      31°C

Ankara                18 °C      30°C Hicrî: 15 Muharrem 1443 -  Rûmî: 10 Ağustos 1437

Batarya üretim merkezinin ASELSAN Konya’nın da bulunduğu Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne kurulması planlanıyor.

Taşınabilir enerji olarak nitelendirilen batarya sektöründe tamamen dışa bağımlı olan Türkiye’nin bu eksiğini kapatacak proje, ASKON Konya 
Şubesi’nden geldi. Fizibilite çalışmalarında sona gelinen projeyle kurulacak batarya üretim tesisi, Türkiye’yi bu alanda uluslararası arenaya taşıyacak

Bataryayı Konya üretecek
Anadolu Aslanları İşadamla-

rı Derneği (ASKON) Konya Şubesi, 
şehrin ve ülkenin ekonomik po-
tansiyelini artırmaya dönük önem-
li çalışmalar yürütüyor. Biryandan 
Konya’daki üreticilere ihracat nokta-
sında yol göstermeye çalışan ASKON 
Konya, diğer yandan Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) yaptıkları 
çalışmalarla da iş dünyasına ihracat 
yapmak için gerekli olan pazar ka-
pısını aralıyor. Bundan da öte yeni 
hedefler doğrultusunda çalışmalar 
yapan ASKON Konya, şimdi de ta-
şınabilir enerji alanında Türkiye’yi 
uluslararası arenaya taşıyacak bir 
proje üzerinde çalışıyor. İş insanla-
rından oluşan bir konsorsiyumla ta-
şınabilir enerji alanında üretim yap-
mak için fizibilite çalışmalarında sona 
gelen ASKON Konya, Teknoloji En-
düstri Bölgesi’nde yapımı düşünülen 
üretim tesisiyle Türkiye’de bir ilke 
imza atacak. Konuyla ilgili detayları 
paylaşan ASKON Konya Şube Baş-
kanı Atilla Sinacı, sivil alanda kullanı-
labilecek her türlü batarya üretimini 
yapabilecek bir altyapı kuracaklarını 
söyledi. Sinacı, bu altyapının ilerde 
elektrikli otomobillerin bataryaları-
nın üretimine de imkan sağlayacağı-
na dikkat çekti. 

DEĞER ÜRETİYORUZ 
ASKON Konya Şube Başkanı 

Atilla Sinacı, ASKON Konya olarak 
yaptıkları çalışmalar hakkında önem-
li açıklamalarda bulundu. ASKON’un 
Türkiye’nin güçlü bir iş insanları 
STK’sı olduğuna değinen Başkan 
Sinacı, bu anlamda Türkiye için bir 
sorumlulukları olduğunu söyledi. 
ASKON Konya’nın da bu doğrultuda 
birçok projeye imza attığını bundan 
sonra da atmaya devam edeceğini 
dile getiren Başkan Sinacı, şöyle de-
vam etti, “Bizden önce gelen yöne-
tim kurulu arkadaşlar da güzel pro-
jeler yürüttüler. Metal yorgunluğu 
olan arkadaşlarla değiş tokuş yaptık 
ve bir sinerji oluşturduk. Onun ha-
ricinde, bizler belli yaşlara geldik, 
bizden sonra gelecek genç nesillere 
de bu tecrübeli aktarmak gerekiyor. 
Bunu kurgulamaya başladık. Yöne-
tim Kurulu Üyelerimizden 5 tanesi 
Genç ASKON’dan gelen arkadaşlar. 
Çünkü onların da hayata bakış açı-
ları farklı, dinamikleri farklı. Onların 
dinamikleriyle bizim tecrübemizi 
birleştirdik. Öyle olunca farklı fikirler 
ortaya çıkıyor. Her Çarşamba günü 
toplantı yapıyoruz, Genç ASKON’dan 
arkadaşlar ve üyelerimiz de katılıyor. 
Biz üyelerimizin de aramızda olması-
nı istiyoruz. Çünkü bütün sektörler-
den farklı farklı fikirler ortaya çıkıyor. 
Bunları bir potada erittiğimiz zaman 
Konya için Türkiye için güzel değer-
ler ortaya çıkıyor.”

ÇATALHÖYÜK MİLLİ 
TARIM ZİRVESİ SÜRECEK

ASKON Konya olarak, şehrin ge-
lişimi için çalıştıklarını, projelerin de 
buna göre şekil aldığını vurgulayan 
Başkan Sinacı, Çatalhöyük Milli Ta-
rım Zirvesi’nin de bu projelerden biri 
olduğuna değindi. İlkini gerçekleştir-
dikleri zirveyi daha kapsamlı şekilde 
sürdürme düşüncesinde olduklarını 
belirten Başkan Sinacı, şunları kay-
detti, 

“Çatalhöyük Milli Tarım Zirve-
si’ndeki kurgu şuydu; Konya’nın 
tarım anlamında bir değeri var ve 

bu değerin ulusal ve uluslararası 
topluma duyurulması gerekiyor-
du. Bunu anlatalım istedik. İkincisi; 
UNESCO’nun tescillediği bir Çatal-
höyük var. Bunu da anlatalım istedik. 
2019’da bu zirvenin birincisini yap-
tık. Sonrasında ikincisini yapmak için 
planlarımız vardı. Çok daha büyük 
bir organizasyon yapacaktık. TORKU, 
Gıda Tarım Üniversitesi de paydaş 
olacaktı. Temellerini oluşturmuştuk. 
Ama pandemi dönemi yaşadığımız 
için yapamadık. Bu yıl da planlama-
mızı yaptık ama pandemiden dolayı 
bu sene de yapamayacağız gibi gö-
rünüyor. Toplumun biraz daha aşıya 
sahip çıkması gerekiyor. Bunu da her 
platformda söylüyoruz. Nasip olursa 
2022 yılında 2. Çatalhöyük Zirvesi’ni 
kurgulamaya çalışıyoruz.”

İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ 
ASKON Konya Şubesi olarak, bir-

lik ve beraberliğin önemini bildikle-
rini, bu kapsamda da diğer iş insanı 
STK’larıyla da işbirliği içerisinde olma 
gayretiyle hareket ettiklerini vurgu-
layan Başkan Sinacı, “Diğer STK’lar-
la da işbirliğimiz var. Konya’da 12 
tane iş insanı STK’sı var. Hepsinin 
de farklı farklı iş kollarında değişik 
tecrübeleri var. Biz 12 başkanımızla 
pandemi öncesi dönemde toplantı-
lar yaptık. Çok da verimli oldu. Biz 
Konya özelinde sorunlarımızı dile 
getirdik. Bu çok da verimli oluyor 
çünkü herkesin sorunlara karşı bakış 
açısı farklı. Bir de, herkesin alanında 
farklı tecrübeleri olduğu için bizi de 
besliyor bu durum. Biz de her sektör-
den bilgi sahibi oluyoruz. Bu birlik-
teliği aynı potada eriterek, bir fayda 
sağlamaya çalışıyoruz. Ayrı ayrı bir 
şeyler yapmaktansa, bütünleşerek 
bir şeyler yapmanın mutluluğunu 
yaşamak istiyoruz. Zaten insanları 
hep ayrıştırmak istiyorlar. Biz iş in-
sanları STK’ları olarak bütünleşelim 
istiyoruz. İş insanı STK’ları olarak 
Konya’nın kalkınmasını, istihdamın 
artırılmasını, ihracatın artırılmasını 

amaçlıyoruz. O zaman neden ayrı 
ayrı yapalım bunu? Bunları birlikte 
yapalım. Yurtdışına da gideceksek 
beraber gidelim, yurt içinde seyahat-
ler yapacaksak da beraber yapalım. 
Herkes ayrı ayrı fikirleriyle birlikte 
güç oluştursun istiyoruz” dedi. 

İŞ İNSANLARI STK’LARI ÖNEMLİ 
Başkan Sinacı, iş dünyasının ken-

dini geliştirmek ve daha fazla üretim, 
daha fazla istihdam, daha fazla ihra-
cat yapmak için iş insanları STK’la-
rına üye olmaları gerektiğine dikkat 
çekti. Konuya bir örnekle açıklık 
getiren Başkan Sinacı, şöyle devam 
etti, “Geçtiğimiz günlerde Yönetim 
Kurulu’na katılan bir ASKON üye 
adayı arkadaşımız şu soruyu sordu; 
“Ben ASKON’a üye olursam bana ne 
tür bir katkısı olur?” Ben de şöyle bir 
örnekte bulundum; siz bir spor salo-
nuna yazılıyorsunuz sağlık için veya 
fit bir vücut için. Ama spor salonuna 
yazılmak bir şey ifade etmiyor, spor 
salonuna gitmeniz gerekiyor. Dola-
yısı ile, üye olmak yetmiyor, buraya 
gelmeniz gerekiyor dedim. Buradan 
şuna varacağım; STK’lara insanların 
kesinlikle üye olması gerekiyor ama 
gitmesi de gerekiyor. Bizim 12 ar-
kadaşımız 14 ülkede Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Yürütme 
Kurulu’nda. DEİK, ihracatta ulusla-
rarası pazarda şampiyonlar liginde. 
Geçen hafta bizim Genç ASKON 
Başkanımız ve birkaç arkadaşımız 
DEİK’te, Sudan Cumhurbaşkanı ile 
aynı masada toplantı yaptı. Yani biz 
ASKON Konya olarak Sudan’da ne-
ler yapabiliriz, Sudan’daki iş insanla-
rını Konya’ya nasıl getirebiliriz konu-
sunda çalışmalar yürütüyoruz. DEİK 
bunu sağlıyor. Ama siz işin içinde 
olursanız bu gücü hissedersiniz. Su-
dan’ın haricinde 14 ülkeyle karşılıklı 
ihracat ve ithalatta firmalar arasın-
da karşılıklı güven oluşmasını sağlı-
yoruz. Geçtiğimiz günlerde mesela 
bazı firmalar yaptıkları bir ihracatta 
dolandırılma noktasında sorunlar 
yaşamış. Biz bu tür konularda, firma-
larımıza yardımcı oluyoruz. İhracat 
yapacağı ülkedeki DEİK masasında-
ki arkadaşlarla görüşerek, firmanın 
güvenilir olup olmadığı konusunda 
bilgiler alıyoruz. Böylece iş insanla-
rımızın zarar görmesini engelliyoruz. 
Bunun dışında, güzel üretimler ya-
pan ancak bugüne kadar ihracat yap-
mamış firmalarımızı DEİK üzerinden 
kanallar açarak, ihracat yapmalarına 
vesile oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
mesela ABD’ye bu şekilde 3 kontey-
nır mal gönderdik. Bu bizi inanılmaz 
mutlu ediyor. Burada Konya kazanı-

yor, ülkemiz kazanıyor. Dolayısı ile 
sisteme ne kadar dahil olursanız o 
kadar fayda kazandırıyor.”

DEİK, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
İş dünyasının gelişiminde DE-

İK’in önemine vurgu yapan Başkan 
Sinacı, “DEİK çok önemli. 14 ülkede 
yürütme kurulundayız. Bizim plan-
lamamız ASKON Konya Şubesi ola-
rak 25 ülkede temsilcimizin olması. 
DEİK farklı kazanımlar da sağlıyor. 
DEİK’in bir mottosu var; Ticari dip-
lomasi diye. Biz bu konuyu Dış İş-
leri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 
Bey’le de konuştuk. Ülkeler bakan-
lıklar seviyesinde belli şeyleri konu-
şabiliyorlar. Orada bir hiyerarşi var 
mevkidaşlar anlamında. Ama biz iş 
insanları olarak, bağı daha da güçlen-
diriyoruz. Bu bağı samimi anlamda, 
hem kendi Türk kültürümüzü oraya 
yansıtmaya çalışıyoruz hem de karşı 
ülkedeki çalıştığımız insanları Türki-
ye’ye davet ederek, Türkiye’yi tanı-
malarını sağlıyoruz. Bu anlamda aynı 
zamanda turizm elçiliği de yapmış 
oluyoruz. DEİK bundan dolayı çok 
önemli. Biz ithalat-ihracat yapıyoruz 
ama aynı zamanda kendi medeni-
yetimizi de aktarıyoruz. Biraz olaya 
böyle bakmak gerekiyor. Aslında ih-
racatın en keyifli tarafı, ülkeye para 
kazandırmaktan ziyade, ülkenin gü-
venini dışarıya anlatıyor olmak. Ulus-
lararası arena da Türkiye’nin güveni 
çok fazla arttı. Bundan dolayı zaten 
ihracatımız artıyor. İhracattaki temel 
unsuru güvendir. Kimse güvenme-
diği insanla ticaret yapmak istemez. 
DEİK’in de bu konuda oldukça büyük 
katkısı oluyor” ifadelerini kullandı. 

KURUMSALLIK VURGUSU
Konya’nın Türkiye için çok bü-

yük bir değer olduğunu kaydeden 
Başkan Sinacı, buna karşın Konya 
iş dünyasının potansiyelini daha iyi 
kullanmasının önemine işaret etti. 
Bunun için yapılabilecekler konusun-
daki düşüncelerini aktaran Başkan 
Sinacı, şu bilgileri verdi, “Konya’nın 
iç dinamiklerinde belli statikler var. 
Bu statikleri dinamiğe çevirmek la-
zım. Hem üyelerimizle hem de üye 
olmayan arkadaşlarımızla biz bun-
ları konuşuyoruz. Konya’da bu bana 
yeter, Allah bereket versin diye bir 
anlayış var. Allah bereket versin evet 
ama, biz elimizdeki imkanları yete-
rince kullanmayıp, yatırıma dönüş-
türmeyip istihdam sağlamadıktan 
sonra, biz inandığımız dinle çelişmiş 
oluyoruz. Yüce Mevla; bir gününüz 
bir gününüzle uymayacak diyor. Biz 
de diyoruz ki; Bir gün bir güne uyma-
yacaksa, her gün bir önceki günden 

daha fazla üretim yapmak lazım. Her 
yıl bir önceki yıla göre daha fazla is-
tihdam oluşturmak lazım. Sanayici-
lerimiz büyümekten biraz korkuyor-
lar. Çünkü sistemi kontrol etmekte 
zorluk çekmeye başladı sanayicimiz. 
Firma sahiplerine diyoruz ki; kendi-
nizi biraz yönetimden dışarı çekin. 
Futbol karşılaşmasındaki teknik di-
rektör gibi görün kendinizi. Yukar-
dan ve dışardan bakmanız lazım ki 
oyunu görebilesiniz. O şekilde yöne-
tebilirsiniz. Çocuklarınızı sistemin içi-
ne entegre etmek için çok çok uzun 
yıllar önce çalışmaya başlamak la-
zım. Benim kuşağım yoruldu, çünkü 
sistemi belli bir yerlere getirdi. Ama 
bundan sonra yapılması gereken, 
sistemin daha kurumsal taşlar üzeri-
ne oturtulması. Bunlar için de birçok 
kurum ve kuruluş var; aile anayasası 
yapanlar, dışarıdan danışmanlık hiz-
meti verenler. Türkiye’deki birçok 
büyük dediğimiz firma, profesyonel 
yöneticilerle yönetiliyorlar. Mutlaka 
yukarda birisi olmalı, o yukarda olan 
kişi zaten sistemi buraya kadar ge-
tiren abimiz olmalı. O sadece abilik 
yapacak, sistemin kanallarını açma 
konusunda öngörülerde bulunacak. 
Yeni nesillerimize hata yapma alan-
ları oluşturmamız lazım. Biz büyük-
ler olacak tecrübelerimizi anlatacağız 
ama bu tecrübeyi dikte etmeyeceğiz. 
O yapacaksa yine hata yapsın. Eğer 
bu alanı açmazsak, yeni gelen nesil 
kendini mutsuz hissediyor, rahatsız 
hissediyor. Çünkü o hatayı yaşamak 
istiyor. Fabrika sahibi olarak kimse 
zarar görmek istemiyor haklı olarak. 
Her hatanın bir bedeli olacak mut-
laka. Ama bu bedeli bir ödeyecek-
siniz, iki ödeyeceksiniz sonra yeni 
nesil diyecek ki; benim büyüklerim 
haklıymış, biraz daha onlarla birlik-
te yol yürümeliyim diyecek. O hata 
alanlarını kendi kendine daraltmaya 
başlayacak. Yeni gelen çocuklarımızı 
bu alan konusunda rahatlatmamız 
lazım. Çünkü Z kuşağı bizden çok 
farklı bakıyor. Bizim tecrübelerimiz 
güzel evet ama onların da bakış 
açılarını üste koyup hareket etmek 
lazım. Sonuç olarak, Konya sanayisi 
olması gereken yerde değil. Yılso-
nunda ihracatımız muhtemelen 2.2 
milyar doları bulmuş olacak. Ama 
bizim gözümüzdeki Konya sanayisi 
10 milyar dolarlık ihracat yapma ka-
pasitesine sahip.” 

ÇUMRA OSB İYİ BİR PROJE OLDU
2015 yılında startını verdikle-

ri Çumra Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) için düşündükleri projenin son 
durumuyla ilgili bilgiler veren Baş-
kan Sinacı, “Çumra OSB zaten vardı 
ama çok küçük bir alandı. Bu ala-
nın arka tarafında yaklaşık 9 milyon 
metrekarelik tarım vasfını yitirmiş 
bir arazi vardı. Bizler de dedik ki bu 
araziyi sanayiye kazandıralım. Bu an-
lamda ilgili bakanlıklar nezdinde ça-
lışmalar başladı. Arazinin durumuy-
la ilgili analizler yapıldı. Tabi devlet 
nezdinde bürokrasinin işleyişine 
bağlı olarak, bugünlere kadar gel-
dik. Çok şükür geçtiğimiz hafta 330 
parselin onayı Sanayi Bakanlığı’ndan 
geldi. Dağıtımla ilgili Çumra OSB 
Müdürü ile görüşmelerimizi yapıyo-
ruz. Bizim bu alanla ilgili 1058 mü-
racaatımız vardı. Zaten bu müracaat 
sayesinde iş bu noktalara gelmişti. 
Bu müracaatları kapasite, istihdam, 

ihracat oranları nezdinde değerlen-
direceğiz. Çumra OSB’yi bu anlam-
da olması gereken yere taşıyacağız. 
Bu tabi sadece bizim çalışmamızla 
olacak bir şey değil. Çumra OSB ve 
Çumra Belediyesi de bizi destekleye-
cektik. Bizim amacımız, iş insanlarını 
oraya taşımak. Planlamamızı oraya 
göre yapıyoruz. Kısa zamanda oranın 
tamamını doldurup, oranın güzel bir 
şekilde faaliyet sürdürmesini sağla-
mayı istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

BATARYA ÜRETİM 
MERKEZİ KURULACAK 

Başkan Sinacı, Türkiye’yi ulus-
lararası alanda öne çıkaracak yeni 
bir projenin de müjdesini verdi. Ta-
şınabilir enerji alanında yaklaşık 1,5 
yıldır yürütülen bir projenin fizibilite 
çalışmasının sonuna gelindiğini söy-
leyen Başkan Sinacı, projenin detay-
ları hakkında şu bilgileri paylaştı, “Ay 
sonunda fizibilite çalışmaları bitecek 
ve şirketleşmemizi de tamamlaya-
cağız. Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi’nden ön onay almıştık zaten, 
Sanayi Bakanlığı’ndan da Stratejik 
Yatırım Belgesi alıp, Konya’mızın 
ve Türkiye’mizin geleceğine imza 
atacak bir proje ortaya koyacağız. 
Projeyle, batarya üretim merkezi 
kuracağız. Türkiye’de batarya üreti-
mi yok. Cep telefonunda, dronlarda, 
savunma sistemlerinde, sivil hava-
cılıkta yani aklımıza gelen, kabloya 
takmadığımız ama kullandığımız 
bütün enerji sistemleriyle ilgili bir 
planlamamız var. Bununla ilgili de ön 
görüşmelerimiz tamamlandı. Sakar-
ya Üniversitesi 20-22 yıldır bu konu 
üzerine çalışıyor. Bu projeyi de on-
larla birlikte yürüteceğiz. Türkiye’de 
üretimi yapılmadığı için bizi çok 
heyecanlandırıyor bu proje. İlk 3 yıl 
içerisinde 500 Megawatt üretim ya-
pacağız sonrasında 5. ya da 6. yılda 1 
Gigawatt’a çıkacağız. Batarya enerji 
sektörüne böylece şampiyonlar ligi-
ne adım atacağız. İnşallah yılsonuna 
doğru uluslararası kamuoyunda bir 
etki yapmaya başlayacağız. Bizim 
için bu milli bir mesele. Çok yüksek 
bedelli bir yatırım. Yaklaşık 100 mil-
yon doların üzerinde bir yatırım. Biz 
bir adım atalım, mutlaka yabancı ya-
tırımcılar da yanımızda olacak, dev-
letimiz de yanımızda olacak. Önemli 
olan Nohavı buraya çekmek. Çünkü 
şuan yüzde 100 yurtdışına bağlıyız 
bu alanda. Yurt dışındaki ülkeler 
dese ki size batarya vermiyoruz biz 
ne telefon kullanabiliriz ne de dro-
ne uçurabiliriz. Bu anlamda önemli 
bir proje. Elektrikli otomobillerin ba-
taryaları konusunda da ayaklarımız 
yere basar hale gelince çalışmaları-
mız olacak. Bu konuyla ilgili TOGG’la 
da görüşmeyi planlıyoruz. Biz sivil 
kullanıma ait bütün bataryaların 
üretilmesi konusundaki altyapı çalış-
malarını bitirmek üzereyiz. İnşallah 
taşınabilir enerji sektöründe 5 sene 
içerisinde şampiyonlar ligine çıkma-
yı hedefliyoruz. KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü Başkan’la görüştük, çok da 
memnun oldu, Teknoloji Endüstri 
Bölgesi Başkanımız İbrahim Koyun-
cu ve heyetine de detaylı bir sunum 
yapacağız. Bizleri kırmayacaklarını 
düşünüyoruz. Ülkeye değer katacak 
bir merkez olacağı için ASELSAN 
Konya’nın yanında böyle bir merkez 
kurmayı planlıyoruz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Atilla Sinacı
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‘Şehitlerin asıl emaneti anne, baba, eş ve çocuklarıdır’

Meram Belediyesi, tarafından 
düzenlenen 70. Uluslararası Şehit 
ve Devlet Büyükleri Sergisi’nin 
açılışı gerçekleştirildi. 

Şehit Polis Memuru Battal Yıl-
dız’ın adının verildiği sergi Tan-
tavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenirken açılış programına 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, AK Parti Meram İlçe Baş-
kanı Mustafa Dolular, İl Emniyet 
Müdürü Engin Dinç, 3. Ana Jet Üs 
ve Garnizon Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Abussettar 

Yarar, şehit ve gazi derneklerinin 
temsilcileri, gaziler ve şehit yakın-
ları katıldı.

Turgut Özal’dan Seyit Onba-
şı’ya, Süleyman Demirel’den Sav-
cı Mehmet Selim Kiraz’a, Muhsin 
Yazıcıoğlu’dan Fethi Sekin’e kadar 
bir çok devlet büyüğü ve vatan 
şehidinin eşyalarının sergilendiği 
organizasyonda duygu dolu anlar 
yaşandı. 

Sergiye eşinin adı verilen 
Emine Yıldız, Şehit Polis Memuru 
Battal Yıldız ile ilgili anılarını pay-
laşırken, salondakiler gözyaşlarına 
hakim olamadı.

‘HEM DUYGULANDIK 
HEM DE GURUR DUYDUK’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, sergiye ev sahipliği yap-
maktan dolayı gururlu olduklarını 
ifade ederek, “Bu vatan için canını 
siper eden şehitlerimiz ve yine dev-
letimiz için görev yapmış büyük-
lerimizin anılarını yaşatmak üzere 
bugün Şehit Polis Memuru Battal 
Yıldız’ın adını verdiğimiz sergiye ev 
sahipliği yapıyoruz. 

Sergiyi gezerken ne kadar duy-
gulandıysak bir o kadar da gurur 
duyduk. Burada sergilenen eşya-
lardan ziyade şehitlerin asıl ema-

neti bizler için onların anne baba-
ları, eşleri ve çocuklarıdır. Ülkelerin 
birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, 
devletlerin ne kadar güçlü ve kud-
retli olduğunun bir anlamda gös-
tergesidir. 

Vatanı için canını feda eden yi-
ğit kahramanlar, her zaman vardı, 
var olmaya devam edecektir. Dün 
Seyit Onbaşı, bugün Polis Memu-
rumuz Battal Yıldız ve nice şehit-
lerimiz. 

Tüm şehitlerimizin mekanı 
cennet olsun. Vatanımız var olsun, 
birlik ve beraberliğimiz daim ol-
sun” şeklinde konuştu.

‘ŞEHİTLİK VE GAZİLİK 
ALLAH’IN VERDİĞİ EN GÜZEL 

RÜTBELERDENDİR’
Meram Kaymakamı Resul Çe-

lik ise, şehitlik ve gaziliğin yüce 
Allah tarafından verilen en güzel 
rütbelerden olduğunu dile getire-
rek, “Mukaddes kitabımızda bizlere 
hitaben şöyle der; “Sergideki şehit-
lerimizin ve devlet büyüklerimizin 
eşyaları onlardan bize kalan hatıra-
lardır. Ağustos ayı Türk Milleti için 
zafer ayıdır. Sergimizin vesilesiyle 
bir kez daha şehitlerimizi rahmetle 
anıyoruz. Sergilerimizin amacı aziz 
şehitlerimizin hatıralarını unuttur-

mamak ve isimlerini gelecek nesil-
lere aktarmaktır. Şehit ailelerimiz 
ise bizim başımızın tacıdır. Allah 
şehitlik ve gazilik kavramlarını bu 
milletin mayasından eksik etme-
sin” şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından proto-
kol üyeleri ve katılımcılar şehit ve 
devlet büyüklerinin emanetlerinin 
sergilendiği sergi alanını gezdi. Şe-
hit Polis Memuru Battal Yıldız’ın 
adının verildiği 70. Uluslararası 
Şehit ve Devlet Büyükleri Sergisi, 
bir hafta boyunca misafirlerini ağır-
layacak.
n HABER MERKEZİ

MHP Konya Teşkilatı’ndan
vatandaşa aşure ikramı

Konya SMMMO’da
aşure geleneği sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Konya 
İl Başkanlığı Muharrem ayı dolayı-
sıyla Cumartesi günü Zafer Mey-
danı’nda aşure etkinliği düzenledi. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdi-
ği etkinlik dualarla başladı. MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan 
ve İl Yönetim Kurulunun ev sahip-
liğindeki aşure etkinliğine MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, MHP 
MYK üyeleri, Ülkü Ocakları Konya 
İl Başkanı Yusuf Kasım Akta, MHP 
İlçe Başkanları, Belediye Meclis 
Üyeleri ve STK Temsilcilerimiz-
de bizleri yalnız bırakmadı. Aşu-
re kazanının başına geçen MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaars-
lan, “Muharrem ayı zihin ve gönül 
dünyasında çok ama çok önemli 

yeri olan bir aydır. Dayanışmanın, 
kaynaşmanın, paylaşmanın, birlik 
ve beraberliğe hasret olduğumuz 
şu günlerde aşure günü etkinliğin-
de bizleri yalnız bırakmayan Sayın 
Milletvekilimize, MYK üyelerimize, 
Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı-
mıza, MHP İlçe Başkanlarımıza, 
Belediye Meclis Üyelerimize, STK 
Temsilcilerimize , bu etkinliğin 
yapılmasında emeği geçen Yöne-
tim kurulumuza ve etkinliğimize 
katılan tüm Konyalılara çok teşek-
kür ediyorum" ifadelerini kullandı. 
Konuşmanın ardından geçen MHP 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan 
ve MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, vatandaşlara aşure ikram 
etti. n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
tarafından Muharrem ayı dolayı-
sıyla aşure etkinliği düzenlendi. 
Konya SMMMO tarafından her 
yıl Muharrem ayı dolayısıyla dü-
zenlenen aşure etkinliği, bu yıl da 
gerçekleştirildi. Oda binasında ger-
çekleştirilen ve dualarla başlayan 
aşure etkinliğine Konya SMMMO 
Başkanı Abdil Erdal, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, mali müşavirler ve 
davetliler katıldı. 

Konya SMMMO Başkanı Abdil 
Erdal, Muharrem ayının hayırla-

ra vesile olmasını temenni ede-
rek, “Son dönemde yaşadığımız 
yangınlar ve sel afetleri, bizleri 
derinden üzdü. Ancak tüm bu 
olumsuzluklar, millet olarak ortaya 
koyduğumuz birlik ve beraberlikle 
elbette kısa sürede aşılacaktır. İşte 
bu mübarek Muharrem ayı da bu 
birlik ve beraberliğin, dayanışma-
nın daha da güçlenmesine vesile 
olur diye temenni ediyorum. Da-
vetimize katılan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. Konuşmanın ar-
dından davetlilere aşure ikramında 
bulunuldu. n HABER MERKEZİ

Farklı konseptiyle dikkat çeken Karaaslan Piknik Bahçesi, özellikle haftasonları adeta dolup taşıyor. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hemşerilerimizin parklarımıza teveccühü, doğru işler yaptığımızı gösteriyor” dedi

Haftasonu tercih
Karaaslan oluyor

Karatay Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılan Karaaslan Piknik 
Bahçesi, farklı konseptiyle Konyalıla-
rın önemli uğrak noktalarından biri. 
Karatay’daki parklara olan ilginin 
kendilerini mutlu ettiğini aktaran 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca; “Hemşehrilerimizin sadece ken-
dilerinin kullanabileceği bir alanda 
piknik yapma ihtiyacının karşılandı-
ğı bu farklı parkımıza olan ilgi, doğru 
işler yaptığımızı gösteriyor” ifadesini 
kullandı.

Günlük yaşamın stresinden 
uzaklaşıp temiz nefes almak iste-
yenlerin en önemli adresi, farklı ta-
sarımıyla şehrin cazibe merkezi olan 
Karaaslan Piknik Bahçesi. Hizmete 
açıldığı günden bu yana şehrin dört 
bir yanından misafirlerini ağırlayan 
ve 100’er metrekarelik 454 adet 
parseliyle Karaaslan Piknik Bahçesi, 
özellikle hafta sonlarında vatandaş-
ların şehrin stresinden uzaklaşarak 
aileleri ile birlikte keyifli vakit geçir-
mesine imkân sağlıyor.

454 adet Piknik Bahçesi'nin bu-
lunduğu bahçe; mangal yeri, kamel-
ya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak 
alanlarda ise fitness ve çocuk oyun 

alanı mescit gibi sosyal donatı alan-
larıyla vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi görüyor.
PİKNİK BAHÇEMİZ AİLELERİMİZİN EN 

ÇOK TERCİH ETTİĞİ PARK OLDU
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Karatay Belediyesi tarafından 
Konya'ya kazandırılan Karaaslan 
Piknik Bahçesi'nin hafta sonunu 
fırsat bilen vatandaşlar tarafından 
ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, farklı kon-
septiyle ön plana çıkan Piknik Bah-
çesi'nin özellikle ailelerin sadece 
kendilerine ait alanlarda rahatça 

piknik yapabildiği için en çok tercih 
edilen yerlerden olduğunu ifade etti.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
EKİPLERİMİZ 30 BÖLGEDE ÇALIŞIYOR

Karatay’daki parklara olan ilgi-
nin kendilerini mutlu ettiğini söyle-
yen Hasan Kılca, “Karatay Beledi-
yesi olarak bu yıl özellikle mahalle 
parklarıyla ilgili olarak çok ciddi bir 
çalışma yürütüyoruz. Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri-
miz, ilçemizin dört bir yanında hem-
şehrilerimize daha güzel hizmet 
verebilmemiz adına büyük bir gay-
retin içerisindeler. Ekiplerimiz, ilçe-

mizin 30 bölgesinde çalışıyor. Hızla 
gelişen ilçemizde vatandaşlarımızın 
özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç 
duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif 
alanlar ve aktivite alanlarına yönelik 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Farklı 
konseptiyle dikkat çeken Karaaslan 
Piknik Bahçemiz de, yaz aylarında 
hemşehrilerimiz tarafından büyük 
ilgi görerek Konya’mızın önemli bir 
uğrak yeri. Ailelerin sadece kendile-
rinin kullanabileceği bir alanda pik-
nik yapma ihtiyacının karşılandığı 
bu farklı konseptteki Piknik Bahçe-
mizde mangal yeri, kamelya, lavabo 
ve peyzaj bitkileri, ortak alanlarda 
ise fitness ve çocuk oyun alanı ve 
mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla 
vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru 
için her şey mevcut. Konya’mızda 
bir ilk olan Piknik Bahçemizde va-
tandaşlarımız aileleriyle birlikte gü-
zel bir gün geçirebiliyor. Piknik alan-
ları boşaldığında yeni bir aile, gelip 
pikniğini yapabiliyor. Hafta sonu için 
Karaaslan Piknik Bahçemizi tercih 
eden hemşehrilerimize teşekkür-
lerimi sunuyorum. Bu ilgi de zaten 
doğru işler yaptığımızı ortaya koyu-
yor” dedi. n HABER MERKEZİ
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İş, siyaset ve spor camiası bu düğünde buluştu
Çiçek Turizm Yönetim Ku-

rulu Başkanı Okay Tınkır, oğlu 
Musa Tınkır’ı evlendirmenin 
heyecanını yaşadı. Yasemin-Sel-
çuk Özgür çiftinin kızı Melda ile 
Aysel-Okay Tınkır çiftinin oğlu 
Musa düzenlenen düğün mera-
simi ile dünyaevine girdi. 

Dedeman Hotel'de gerçek-
leştirilen kır düğünü iş, siyaset 
ve spor dünyasını bir araya ge-
tirdi. 

Gerçekleştiren düğüne çok 
sayıda davetli katıldı. 

Melda ve Musa misafirleri-
ni, “Sevgi, muhabbet ve bağlılık 
hisleriyle birbirimize söz verece-
ğimiz, bu mutlu günümüze şa-
hitlik etmek üzere düğünümüze 
teşriflerinizi dileriz” mesajı ile 
davet etti. Özgür ve Tınkır aile-
leri misafirlerini kapıda karşıla-
yarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul etti. 

Genç çiftin nikahını Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş kıyarken genç çiftin nikah 
şahitliklerini İttifak Holding 
Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-

çen, Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak ile 

Konya’nın tanınmış işadamları 
ile Özgür ve Tınkır ailelerinin ya-
kınları ve sevenleri yaptı. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak genç çifte kurdukları yuva-
da ömür boyu mutlu olmalarını 

diler, Özgür ve Tınkır ailelerini 
tebrik ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Afganistan’da yaşanan olaylara ve Türkiye’ye gelebilecek mülteci konusuna değinen Usta, “Büyük bir mülteci akını gelirse, 
sınırlarımız dışında onlara bir insani yardım yapma noktasında gerekli çalışmayı yaparız. Ama ülkemize alamayız” dedi

‘Sınırlarımızda gerekli 
önlemleri alıyoruz’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
etti. Usta’ya AK Parti İl Başkan Yar-
dımcıları Gökhan Taşkıran, Mehmet 
Ay, Hümeyra Saçkesen, Ali Deresoy 
ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Gözde Koygun da eşlik etti. Ziyaret-
te Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü ve Yenigün Gazetesi 
Yeni Medya Koordinatörü Mehmet 
Ali Elmacı hazır bulundu. Gündeme 
dair değerlendirmelerde bulunan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
Türkiye’de son dönemde yaşanan 
yangın ve sel afetlerine dikkat çek-
ti. Yaşanan üzücü olaylar neticesin-
de hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş 
sağlığı dileyen Usta, Türkiye’nin tüm 
gücüyle afet bölgelerinde hızlı bir 
şekilde yaraları sarmaya başladığını 
söyledi. Ancak, tüm bu önemli ça-
lışmalara rağmen, muhalefetin ya-
lanlarla vatandaşı kandırma yoluna 
gittiğini söyleyen Usta, “Biz AK Parti 
hükümeti olarak, yaşanan üzücü 
olaylarda hep vatandaşımızın yanın-
da olduk olmaya da devam ediyoruz. 
Ancak maalesef gerek muhalefet 
gerek sosyal medyadaki bazı kesim-
ler, yalanlarla siyaset yapmaya çalı-
şıyorlar. Ancak bizim vatandaşımız 
bu yalanlara inanmıyor ve her şeyin 
farkındalar. Afet bölgelerinde yara-
ların sarılması için devletimizin tüm 
imkanları seferber edildi. Bu yaralar 
el birliğiyle kısa sürede sarılacaktır. 
İnşallah bir daha böyle afetler yaşa-
mayız” dedi. 
MEDYAYA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Sosyal medya üzerinden ortaya 
atılan asparagas haberlere karşı doğ-
ru ve tarafsız gazeteciliğin önemli ol-
duğuna vurgu yapan Usta, “Tüm bu 

hadiseler yaşanırken, ortaya atılan 
yalanlara karşı medyaya da büyük 
görevler düşüyor. Bu konuda Konya 
yerel basını biz her zaman takdirle 
karşılıyoruz. Tüm bu yalan haber-
lere karşı doğruları ortaya koyarak 
bertaraf etme konusunda sizlere de 
büyük görevler düşüyor” ifadelerini 
kullandı. 

AFGANİSTAN KONUSU 
ULUSLARARASI BİR KONU

Afganistan’da yaşanan olayla-
ra ve Türkiye’nin mülteciler konu-
sundaki bakışına da değinen Usta, 
“Afganistan konusu tüm dünyayı 
ilgilendiren bir konu. Orada eğer sivil 
hal zarar görürse ve insanlar canını 
kurtarmak için ülkelerini terk etmek 
durumunda kalırsa, Türkiye buna 
kesinlikle kayıtsız kalmaz. Ancak, sı-
nırlarımıza karşı olan bir yığılma söz 
konusu olursa, buna da gerekli ted-
birleri alır, alıyor da. Eğer sınırları-
mıza büyük bir mülteci akını gelirse, 
sınırlarımız dışında onlara bir insani 
yardım yapma noktasında gerekli ça-
lışmayı Türkiye olarak yaparız. Ama 
onları ülkemize alamayız. İnsani yar-
dım konusunda da sadece Türkiye 
olarak değil, uluslararası alanda da 

gerekli çalışmanın yapılması gere-
kir” şeklinde konuştu. 

KONYA YAPILANI GÖRÜYOR
Konya’nın desteğini her zaman 

yanlarında hissettiklerini bunun da 
kendilerine güç verdiğini belirten 
Usta, şu açıklamaları yaptı, “İlçele-
rimizi ziyaret ediyoruz. Tüm millet-
vekilleri olarak sahadayız. Vatan-
daşlarımızla biraraya geliyoruz. Ve 
vatandaşlarımız yapılanları görüyor. 
Bugün Konya’nın hangi ilçesine gi-
derseniz gidin, AK Parti belediye-
ciliğinin veya hükümet nezdindeki 
yatırımlarını görürsünüz. Bunu va-
tandaşımız da görüyor. Yapılan 
hizmetleri vatandaşlarımız adeta 
yaşıyorlar. Bunu bildikleri için gö-
rüştüğümüz vatandaşlarımız Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dua 
ediyorlar. Bu da bize güç veriyor.”

YALANLARA KARŞI MEDYA 
OKUR YAZARLIĞI ÖNEMLİ

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Yenigün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak da, Usta’ya ve heyet-
teki diğer üyelere çalışmalarında 
kolaylıklar diledi. Son dönemde Tür-

kiye’nin yaşadığı üzücü olaylar başta 
olmak üzere, ulusal ve uluslararası 
konularda ortaya atılan yalan haber-
leri sorumlu basın kuruluşları olarak 
dikkatle takip ettiklerini dile getiren 
Solak, “Maalesef göz göre göre özel-
likle sosyal medya üzerinden yapılan 
yalanlar silsilesi, milletimize, ülkemi-
ze, siyasete hatta medyaya zarar ve-
riyor. Bu konuda biz elimizi taşın altı-
na koyarak, sorumluluğumuz olarak 
gördüğümüz medya alanında, doğ-
ruları tarafsız bir şekilde ortaya koy-
maya çalışıyoruz. Ne var ki, bu kadar 
yalanla bizim tek başımıza mücadele 
etmemiz yeterli olmuyor. Burada 
siyasete, hükümete de önemli gö-
revler düşüyor. İnternet yasasının 
biran önce şekillenerek, çıkartılması 
elzem. Bunun dışında, yeni nesillerin 
sosyal medyadaki yalanların peşin-
den gitmemesi, bir bilginin doğru 
olup olmadığını araştırma yoluna 
gitmesi için eğitilmesi gerekiyor. İl-
kokul düzeyinde medya okur yazar-
lık derslerinin ehil kişiler tarafından 
verilerek, geleceğimiz olan gençle-
rimizin bu konuda iyi bir altyapıya 
kavuşması gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Leyla Şahin Usta: Basının 
sorunlarını biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta, AK Parti İl Başkan 
Yardımcıları Gökhan Taşkıran, 
Mehmet Ay, Hümeyra Saçkesen, 
Ali Deresoy ile İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Gözde Koygun, Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. 
Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile uzun süre sohbet eden 
Usta, basının sorunlarını bildikleri-
ni ifade ederek çözümü konusunda 
da ellerinden gelen tüm imkanları 
kullandıklarını söyledi. Usta, “Ye-
rel basının içerisinde bulunduğu 
sorunları yakından takip ediyoruz. 
Özellikle son iki yıldır pandemi 
süresince tüm sektörlerde olduğu 
gibi basın sektöründe de ciddi so-
runlar oluştu. Pandemi süresince 
yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen 
kamuoyunu bilgilendirme sorum-
luluğu içerisinde görevlerini de-
vam ettiren arkadaşları yürekten 
kutluyorum. Tabi böyle bir süreç-
te gazete sahibi olmanın da ciddi 
zorlukları var. Yanında çalıştırdığı 
personelinin maaşlarını ödemek, 
diğer giderleri karşılamak kolay 
değil. Bunun için Ak Parti olarak 
basınımızın yanında olmaya her 
zaman gayret ettik. Sadece gaze-
tenin idarecilerinin değil sahada 
bire bir koşturan arkadaşların ya-
şadıkları sıkıntıları da biliyoruz. Bu-

nun için şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da elimizden gelen 
desteği vermeye devam edeceğiz” 
dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Öz-
demir ise basının sorunları ve çö-
züm önerileri konusunda desteğe 
ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, 
“Türkiye genelinde özellikle yerel 
basının yaşadığı sorunları yerinde 
takip ediyoruz. Gerek basın yasası 
konusunda gerek internet yasası 
konusunda ciddi çalışmalara ih-
tiyacımız var. Reklam gelirlerinin 
azalması, pandemi süresince bir-
çok gazetenin giderlerini karşıla-
ma noktasında ki çabalarını bili-
yoruz. Bu nedenle yerel basının 
desteklenmesi ve internet yasası 
konusunda çalışmaların bir önce 
tamamlanması bizleri bir nebze de 
olsa rahatlatacak. Biz Konya bası-
nı olarak üzerimize düşen görevi 
her zaman yerine getirme gayreti 
içerisinde olduk olmaya da devam 
edeceğiz. Ayrıca bizlere her ko-
nuda destek olan Bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize, Belediyeleri-
mize tüm basın kuruluşları adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Cemiyet 
Başkanı Sefa Özdemir Leyla Şahin 
Usta’ya Gazeteciler Cemiyeti logo-
lu fincan takımı hediye etti.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, beraberindeki heyetle Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.
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Zemini çöken müstakil evdeki 
kadın ile torunu yaralandı

‘Yangına karşı daha
duyarlı davranmalıyız’

Seydişehir ilçesinde zemini 
çöken evdeki kadınla 5 yaşındaki 
torunu yaralandı. İlçeye bağlı De-
ğirmenci Mahallesi 152852 So-
kak'ta Cemal Aktaş'a ait müstakil 
evin zemini, henüz belirleneme-
yen bir nedenle çöktü. Bu sırada 
içerde bulunan Gülcan Şendoğan 
(57) ile 5 yaşındaki torunu Asya 

Şendoğan evin bodrum katına dü-
şerek yaralandı. Komşuların haber 
vermesi üzerine gelen 112 Acil 
Servis ekiplerince çıkarılan yaralı-
lar, Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Şendoğan ve torununun 
hayati tehlikelerinin bulunmadığı 
öğrenildi.
n AA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, geçtiğimiz günler-
de Irmaklı Mahallesinde çıkan sa-
manlık yangını dolayısıyla mahalle 
sakinlerine geçmiş olsun ziyare-
tinde bulundu. Yangının etkilediği 
alanlarda incelemelerde bulunan 
Başkan Tutal, yangından etkilenen 
vatandaşlar için gerekli desteğin 
verileceğini belirtti. 

Irmaklı Mahallesinde yangı-
nın etkilediği samanlık ve ahırı 
inceledikten sonra Başkan Tutal, 
mahalle sakinleriyle bir araya ge-
lerek geçmiş olsun dileklerini ilet-
ti. Samanlığı ve ahırının bir kısmı 
yanan vatandaşa da gerekli deste-
ğin verileceğini söyleyen Başkan 
Tutal, “Son dönemde bölgemizde 
artan yangın tehlikeleri nedeniy-
le ilçe genelinde önemli tedbirler 
aldık, denetimlerimizi sıklaştırdık. 
Yangın tehlikesine karşı da vatan-
daşlarımız bu dönemde oldukça 
hassasiyet kazandı. Ancak bazı 
mahallelerimizde olağandışı şekil-
de küçük çaplı ve maddi hasarlı 
yangın tehlikeleri de mevsimsel 
şartlara bağlı olarak artış göstere-

biliyor. Bugün de geçtiğimiz gün-
lerde Irmaklı mahalle sakinlerimiz-
den bir hemşehrimizin samanlığı 
ve ahırının çatı kısmı yangın nede-
niyle zarara uğradı. Hayvancılıkla 
uğraşan hemşehrimize belediye 
olarak elimizden gelen desteği 
sağlayacağız. Yangının bıraktığı 
zararın hem hayvanlarımızın bakı-
mına hem de hemşehrimizin gün-
lük yaşamına etki etmemesi için 
el birliğiyle destekte bulunacağız” 
dedi. 

Yangın tehlikesine karşı tüm 
vatandaşları daha da duyarlı ol-
maya davet eden Başkan Tutal, 
“Son zamanlarda ülkemizin birçok 
yerinde yaşanan yangın olayları 
hepimizin yüreklerini yaktı. Böylesi 
bir acının tekrardan yaşanmaması 
için hep birlikte daha duyarlı, daha 
hassas ve daha bilinçli olmalıyız. 
Bunun için hepimize büyük so-
rumluluklar düşüyor. Tekrardan 
Irmaklı Mahalle sakinlerimize 
ve samanlığı ile ahır çatısı yanan 
hemşehrimize geçmiş olsun dilek-
lerimi iletiyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Konya’nın merkezi, Kulu, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu ağır 
oldu. Dikkatsizlik ve kural ihlalinin sebep olduğu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı

Haftasonu kazaların
bilançosu ağır oldu!

Konya’da haftasonu meydana 
gelen trafik kazalarının bilançosu 
ağır oldu. İl merkezi, Akşehir, Kulu 
ve Beyşehir’de meydana gelen tra-
fik kazalarında 3 kişi hayatını kay-
betti, 1’i ağır olmak üzere 6 kişi de 
yaralandı. 

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 
3 ÖLÜ, 1 YARALI

Konya'da sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu refüjdeki ağaçlara çarparak takla 
atan otomobildeki 3 kişi hayatını 
kaybederken 1 kişi yaralandı. Kaza, 
sabaha karşı sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi 
Şafak Caddesi'nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Sancak Ma-
hallesi'nden merkez istikametine 
seyir halinde olan sürücüsünün 
ismi belirlenemeyen 70 DT 224 
plakalı otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu refüjdeki ağaçlara çarpma-
nın etkisiyle takla atarak karşı şerit-
te durabildi. Çevredeki vatandaşla-
rın ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk 
belirlemesinde araçta bulunan Ha-
zar Yazar (21), Aybüke Ece (19) ve 
Merter Koyucu’nun (22) hayatını 
kaybettiği belirlendi. Henüz ismi 
belirlenemeyen bir yaralı da sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dından ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 
kişinin cansız bedeni polis ekipleri-
nin incelemesinin ardından morga 
kaldırılırken kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 
KARŞI ŞERİDE UÇTU: 2 YARALI
Konya’da kontrolden çıktıktan 

sonra refüjdeki demir korkulukları 
parçalayan otomobilin havalanarak 
karşı şeritteki otomobile çarpması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 2 kişi yaralandı. Kazada, bir 
yolcu minibüsü de araçtan ve de-
mir korkuluklardan saçılan parçalar 
nedeniyle zarar gördü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul 
Yolu üzerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, sürücüsü henüz 
belirlenemeyen AFV 074 plakalı 
Dacia marka otomobil, üst geçit-

ten inişe geçtiği sırada sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıktı. Hızla refü-
je çıkarak demir korkulukları parça-
layan otomobil, havalanarak karşı 
şeritteki Lütfi Çiftçi (52) idaresinde-
ki 42 COT 43 plakalı Skoda marka 
otomobile çarptı. Karşı şeride ge-
çen otomobil devrilirken, yola saçı-
lan aracın ve korkuluğun parçaları 
Haydar Özçıkıkçı idaresindeki 42 M 
8371 plakalı Mercedes marka yol-
cu minibüsüne zarar verdi. Takla 
atan otomobilde bulunan Yaşar Ü. 
ile Zeki Ç. yaralandı. Yoldan geçen 
sürücülerin haber vermesi üzerine 
olay yerine ambulans ve polis ekip-
leri sevk edildi. Çevredeki vatan-
daşların da yardımıyla araçtan çıka-
rılan yaralı şahıslar, olay yerindeki 
müdahalenin ardından ambulansla 
Şehir Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı.

YOLCU MİNİBÜSÜ SON ANDA 
ÜZERİNE GELEN 

OTOMOBİLDEN KAÇTI
Karşı şeritten gelen aracın ken-

disine nasıl çarptığını anlatan oto-
mobil sürücüsü Lütfi Çiftçi, "Kar-
şıdan gelirken bir sağ bir sol yaptı, 
toplayamadı direksiyonu. Bir anda 
vurdu demirlere, havada takla attı, 
geldi demirle beraber vurdu bana" 
dedi. 

Seyir halindeyken son anda 
manevra yaparak otomobilin ken-
disine çarpmasını önlediğini anla-
tan minibüs şoförü Haydar Özçıkık-
çı ise, "Karşı şeritten hızlı geliyordu 
araç. Önünde bir araç vardı, onu 
kurtarayım derken sola kırdı, sonra 
tekrar sağa kırdı. 

Direksiyon hakimiyetini kay-
betti. Ben de tam karşıdan izliyo-
rum. Ondan sonra tam üzerime 
doğru geldi. Ben yine sağa yanaş-
tım. Arkadan vurdu zannettim, çok 
aşırı gürültü geldi. Yolcular vardı 
çok panik yaptılar, ağladılar. Onları 
sakinleştirdik" dedi.

Kaza sonrası olay yerinde ince-
leme yapan polis ekipleri, kazada 
mağdur olan sürücülerin ifadeleri-
ne başvurdu. Hasar gören araçlar 

ise, incelemelerin ardından bulun-
dukları yerden kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLETLE HAFİF TİCARİ 
ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kulu ilçesinde motosikletle ha-
fif ticari aracın çarpışması sonucu 
1 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 
sıralarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, T.O. (40) idaresindeki 
42 GF 699 plakalı motosikletle 06 
ZL 112 plakalı hafif ticari araç İlçe 
Emniyet Müdürlüğü yakınında çar-
pıştı. 

Çarpışma sonucu motosiklet 
sürücüsü yere savrulurken moto-
siklet metrelerce ileride durabildi. 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Yaralı mo-
tosiklet sürücüsü ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. Durumu ciddi olan yaralı 
T.O. burada yapılan ilk müdahale-
nin ardından Konya’ya sevk edildi. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HAREKET HALİNDEKİ 
OTOMOBİLDEN DÜŞEN 

FASLI KADIN YARALANDI
Beyşehir ilçesinde, hareket 

halindeki otomobilin açılan kapı-
sından düşen Fas uyruklu kadın 
hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye 
göre, Beyşehir-Antalya Karayolu 
üzerinde seyir halinde olan 42 ZV 
890 plakalı otomobil içerisinde yol-
cu olarak bulunan Fas uyruklu Azi-
za Khalouk (38), aracın sol yan ka-
pısının aniden açılması üzerine yola 
düştü. Yaralanan kadın kaldırıldığı 
Beyşehir Devlet Hastanesi'nde te-
davi altına alındı.

PARAMPARÇA OLAN OTOMOBİLİN 
SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Akşehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında bir kişi ya-
ralandı. Edinilen bilgiye göre, Yeni 
Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istika-
metinden D-300 Karayolu istika-
metine seyir halinde olan Onur U. 
yönetimindeki 03 PT 296 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki aydınlatma direği-
ne çarptı. Kazada yaralanan otomo-
bil sürücüsü Onur U, ambulansla 
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldı-
rılarak tedavi altına alındı.
n İHA - AA

3 kişi öldü, 6 kişi 
yaralandı
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Evlatlarımızın Düğün Merasimlerine Katılarak Bizleri Onurlandıran;

Çiçek ve Çelenkleri ile Bizleri Unutmayan;

Haberleri ile Bizleri Mutlu Eden Kıymetli Basın Kuruluşlarımız;
Kanal 42, Kon TV, Milli Gazete, Merhaba Gazetesi, Anadoluda Bugün Gazetesi Konya Postası, Konya Yenigün Gazetesi

Düğün Organizasyonumuzun Kusursuz Bir Şekilde Olması İçin Emek Veren; 
Diltaş Düğün ve Kongre  Merkezine ve Altıngençler Düğün ve Yemek Organizasyonuna

ve İsmini sayamadığımız dostlarımıza, akrabalarımıza ve hemşehrilerimize 

Evlatlarımızın Düğün Merasimlerinde Telgrafları ile Bizleri Mutlu Eden;

MUSTAFA ÇİFTÇİ ÇORUM VALİSİ 
MERAL AKŞENER - İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI
ABDULKADİR KARADUMAN - SAADET PARTİSİ KONYA MİLLETVEKİLİ
MEHMET ARI - ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ
ÖMER FARUK YAZICI – SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI
HÜSEYİN SAYDAM - SAADET PARTİSİ KONYA İL BAŞKANI
HHASAN EKİCİ-GELECEK PARTİSİ KONYA İL BAŞKANI
FATİH KARAMAN – SAADET PARTİSİ KARATAY İLÇE BAŞKANI 
LÜTFİ ÇELİK - SAADET PARTİSİ SELÇUKLU İLÇE BAŞKANI
CANSUYU DERNEĞİ
YENİAD KONYA ŞUBESİ
AV. PROF. DR. METİN FEVZİOĞLU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
MUHARREM ELİŞ - EPİAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ 
FFATİH RUŞEN – AVUKATLIK ORTAKLIĞI
AV. SÜHEYLA ŞAHİN
AV ERHAN KAYA –AGD İZMİR
KONYA GAZETECİLER CEMİYETİ 
ALBARAKA YENİ TOPTANCILAR ŞUBESİ
TALİPSAN MAĞZACILIK A.Ş – DOĞAN ÇANTA

ONUR BÜYÜKBAYRAM VE AİLESİ 
İLKAY & MUHAMMET KÜÇÜKAŞCI
OKTAY RULMAN 
CİNCİN ELEKTORNİK
ŞAKALAK TARIM

TAŞKAZAN DEMİR ÇELİK A. Ş.
KKANAL42
OSMANLI GÜMÜŞ
BİNKO YAPI
HALİL BIÇAKÇI / ÖMER ALİ ELMALI- MALİ MÜŞAVİR
ÇELİKKAYALAR A. V. M.
KİRAZ ÇİCEK
YALTEK YALITIM
FFATİH GÜNEŞ
GÜMÜŞ GRUP GIDA

KUDDUSİ ÖNEŞ VE AİLESİ
ALTIN ÇEKİÇ OTO-KAPORTA/BOYA/ELEKTRİK/MEKANİK
RUMİ HOTEL
SELMER MADENCİLİK
AHMET BAYDAR
BİBERCİ
AAHMET AYATA İNŞAAT
RAMAZAN KUŞPINAR - KONYA KİTAP / KIRTASİYE/FOTOKOPİ 
VE MATBAACILAR ODASI BAŞKANI
KITA İNŞAAT
ADEM BULUT İNŞAAT
ARS PARK A.Ş. 
İTTİFAK HOLDİNG
ZZEKERİYA TORBALI
MERKEZ ALTIN
KONYA BAROSU
KİA / MOTORCU OTOMOTİV
AV.FARUK ŞİMŞEKOĞLU

Konya Valisi Vahdettin ÖZKAN 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Miletvekili Av. Hamza DAĞ

AK Parti Konya Milletvekili Tahir AKYÜREK
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet SORGUN

AK Parti Konya Milletvekili Orhan ERDEM
AK Parti Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ
AAK Parti Konya Milletvekili Selman ÖZBOYACI

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Eski Konya Miletvekili Lütfi YALMAN
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY 

Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa ÖZKAFA
Karatay Belediye Başkanı Hasan KILCA

Karatay Belediyesi Eski Başkanı Mehmet ŞEN
Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ 

SSamsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin ÖZDEMİR
Diyarbakır Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet YAVUZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih MUŞMAL
OHAL Komisyon Başkan Yardımcısı Esat IŞIK

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Hasan Hüseyin UYAR
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan ANGI

İYİ Parti Konya İl Başkanı Av. Gökhan TOZOĞLU ve il başkan yardımcıları
SSaadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin SAYDAM ve il başkan yardımcıları

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan EKİCİ ve il başkan yardımcıları 
BBP Konya İl Yöneticileri

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Lütfi ÇELİK
Sadet Partisi Karatay İlçe Başkanı Fatih KARAMAN

Saadet Partisi Meram ilçe Başkanı Mutlu ÖCAL
DEVA Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Av. Selman UÇAR

CCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Tuncay KARABULUT
AGD-MGV Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali KORKMAZ

AGD-MGV Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin ALTAY
Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Medet BULUT

AGD-MGV Konya Şube Başkanı Ceylani KILIÇ
Cansuyu Konya Şube Başkanı İsmail TOZAN

Yeniad Konya Şube Başkanı Ahmet BÜYÜKTERMİYECİ

TT.C. 62-63-64. Hükümetleri Başbakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU
Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER

Deva Partisi Genel Başkanı Ali BABACAN
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan ASİLTÜRK

ESAM Genel Başkanı Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı M. Recai KUTAN
AAk Parti Konya Milletvekili Halil ETYEMEZ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin YOKUŞ
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal ENGİNYURT
Saadet Partisi Başkanlık Divanı Üyesi İlyas TONGÜÇ

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk YAZICI
Kanal 42 Ege Bölge Temsilcisi Selçuk KAVUŞAN

Teşekkür Ederiz.
Av. Mustafa DERBENTLİ

www.kanal42.com.tr www.kanal42haber.com

Kanal42 Yönetim Kurulu Başkanı
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TIC. A.Ş

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz güven tazeledi
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 

(TİMAV) 13. Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi.  Vakıf Genel Mer-
kezi’nde yapılan Genel Kurul’a AK 
Parti Konya milletvekili Dr. Leyla 
Şahin Usta, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Es-
naf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak’ın yanı sıra 
vakıf genel kurul üyeleri katıldı. 
Tek liste ile gidilen seçimde Ece-
vit Öksüz, yeniden Genel Başkan 
seçildi.

Genel Kurul’da açılış konuş-
masını yapan Öksüz, vakıf faali-
yetlerinde sürdürülebilirliğin öne-
mine dikkat çekti. 

Türkiye genelinde hizmet ve-
ren bir vakıf olarak özelde İmam 
Hatipler genelde ise din eğitimi, 
gençlik ve sosyal politikalara bağ-
lamında bilgi, düşünce ve strateji 
üretmek amacıyla bir dizi faaliyet 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen 

Öksüz, İLHAM’da 10. yılı, Tür-
kiye Geneli İHL’ler arası Hikâye 
yarışmasında 9. yılı, Uluslararası 
Dini Araştırmalar ve Küresel Barış 
Sempozyumu’nda 6. yılı geride bı-
raktıklarını ifade ederek bütün fa-
aliyetleri sürekli hale getirmek için 
gayret ettiklerini söyledi. 

Önceki dönem genel başkan-
ların yanı sıra vakıf faaliyetlerine 
destek veren tüm kurum ve ki-

şilere teşekkürlerini ifade eden 
Öksüz, İmam Hatiplilik ruhunun 
daha adil bir dünya kurmak için 
ihtiyaç duyulan ruh olduğunu dile 
getirdi. 

“Elimizdeki nimetlerin kıyme-
tini bilmeli ve şükrünü eda etme-
liyiz” diyen Öksüz, yürütülen her 
bir faaliyetin ve atılan her bir adı-
mın bu şükrü eda etmek için bir 
gayret olduğunun altını çizdi.

‘İMAM HATİP NESLİNE HİZMET 
ETMEK BİR ŞEREF’

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’un ardından kür-
süye gelen AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, Konya milletvekili ve 
TİMAV Genel Kurul Üyesi Dr. Ley-
la Şahin Usta, İmam Hatip nesline 
hizmet etmenin bir şeref olduğu-
nu ifade ederek, bir İmam Hatipli 

olarak TİMAV Genel Kurulu üye-
liğinden şeref duyduğunu söyledi. 
Gerek siyaset gerek sivil toplum 
alanında devam eden bu hizmet 
kervanının siyaset ayağında bu şe-
refi taşımak adına bugün bayrağın 
kendilerinde olduğunu ifade eden 
Leyla Şahin Usta, TİMAV gibi ku-
rumlarda görev yapmanın zor ol-
duğunu, ancak gönüllülük esasıyla 
yapılan zor işlerin de bereketinin 

bol olduğunu, bu hizmeti kendi-
lerine kolaylaştırması için Allah’a 
dua ettiklerini söyledi. Emekli Kon-
ya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’un 
Divan başkanlığında teşekkül etti-
rilen divan riyasetinde gerçekleşti-
rilen Genel Kurul’da Ecevit Öksüz, 
yeniden Genel Başkan seçilirken 
yönetim kurulu üyeleri de aşağıda-
ki isimlerden oluştu: Prof. Dr. Cem 
Zorlu, Prof. Dr. Muhiddin Okumuş-
lar, Ali Çınar, Mustafa Büyükkap-
lan, Ahmet Fatih Özboyacı, Servet 
Altuntaş, Sıtkı Erben, Abdulkadir 
Özöğür, Sami Bayrakcı, Muhar-
rem Karabacak, Mehmet Erdoğdu, 
Mehmet Çevik, Salih Zeki İnce, Hü-
seyin Keleş, Prof. Dr. Muhammed 
Tasa, Hasan Eroğlu, İbrahim Erbaş, 
Prof. Dr. Ertan Özensel ve Zekeriya 
Aslan. Genel kurul, Genel Başkan 
Öksüz’ün teşekkür konuşması ve 
genel kurul üyelerinin dilek ve te-
mennilerinin ardından toplu fotoğ-
raf çekimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Tur teknelerinin günbatımı 
gezileri ilgi çekiyor

Dünyada günbatımının en gü-
zel izlendiği yerler arasında göste-
rilen Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 
görenleri büyüleyen güneşin bat-
tığı anları göl üzerinden izlemek 
isteyenler ilçeye akın ediyor.

Beyşehir’e gelen yerli ve ya-
bancı ziyaretçilerin yanı sıra fo-
toğraf severler, göl kıyıları, Aşk 
Adası'nın yanı sıra güneşin battığı 
anlarda göl üzerinden de çok et-
kileyici olan güneşin batışını izle-
yebiliyor. Yat limanındaki tur tek-
neleri gün içerisinde olduğu gibi 
günbatımının yaşandığı anlarda 
da geziye katılanlara göl üzerinde 
güneşin batışını görme ve izletme 
imkanı sunuyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve 
Doğa Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı; Beyşehir’deki günba-
tımının dünyada en güzel izlendiği 
sayılı yerlerden bir tanesi olduğunu 
belirterek, bu yönü ile geziye ge-
len ziyaretçilerin güneşin batışını 
görmeden ilçeden ayrılamadığını 
belirtti. Beyşehir Gölü’nde güneşin 

her gün ve her mevsim bir başka 
farklı güzellikler sergilediğini, gü-
neşin batışının dakikalarca sürdü-
ğünü anlatan Büyükkafalı, “Beyşe-
hir ve gölü, günbatımının en güzel 
izlendiği yerlerden olduğu için bu 
yönü ile de çok sayıda yerli ve ya-
bancı ziyaretçiyi bölgeye çekiyor. 
Çok sayıda fotoğraf tutkunu grup-
lar, topluluklar halinde geliyor ve 
güneş batmadan grup vaktini iz-
lemek için kıyılardaki yerini alıyor. 
Beyşehir Gölü, İsviçre’den sonra 
en güzel batımı olan dünyada ikin-
ci bölgedir ve cazip bir alanımızdır. 
Bundan dolayı gezinti yatlarımız 
da özellikle güneşin batış saatlerin-
de de göl üzerinde turlarını devam 
ettirerek ya da bu dakikalara özel 
turlar düzenleyerek günbatımı se-
verlere hizmet vermektedir. Bu 
dakikalarda, güneşin batışını tur 
teknesinden izleyenlerin yanı sıra, 
kıyılardan teknelerin güneşin batı-
şı ile de ayrı bir güzellik sergilediği 
görülür" dedi.
n İHA

Saadet Partisi Konya İl Yönetim 
Kurulu üyesi ve Cansuyu il Koordi-
natörü Mustafa Haksever'in annesi 
Necibe Haksever 88 yaşında vefat 
etti. Merhume Necibe Haksever’in 
cenazesi Üçler Mezarlığında kılınan 

cenaze namazından ardından du-
alarla defnedildi. Haksever ailesini 
acı günlerinde Saadet Partisi Konya 
İl Başkanı Hüseyin Saydam, Saa-
det Partisi İl Başkan Yardımcısı Ali 
Genç, Cansuyu Konya İl Temsilci-

si İsmail Tozan, Dinbinder Konya 
Şube Başkanı Abidin Yalman ile 
Haksever ailesinin akrabaları ve se-
venleri yalnız bırakmadı. Haksever 
ailesi cenaze namazının ardından ta-
ziyeleri kabul etti. Merhume Nesibe 

Haksever 6 çocuk annesi idi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 
Nesibe Haksever’e Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Saadet Partisi Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Cansuyu İl Koordinatörü Mustafa Hakse-
ver'in annesi Necibe Haksever vefat etti. Merhume Haksever Üçler Mezarlığına defnedildi

Mustafa Haksever'in 
annesi hayatını kaybetti

İki kardeşin tarımsal üretim için kiraladıkları Beyşehir Gölü'ndeki adadan saman balyalarını 
demirden yapılan ve "duba" adı verilen özel sal ile karaya ulaştırması, ilginç görüntüler oluşturdu

Adadaki samanı dubayla
karaya taşıma çabası

Beyşehir Gölü üzerindeki bir ada-
da hububat hasadının sonunda balya 
haline getirilen samanlar, "duba" adı 
verilen taşıma aracıyla gölde yüzdü-
rülerek karşı kıyıya taşınıyor. Beyşe-
hir Gölü'nün tarımsal faaliyetlerde 
de değerlendirilen dört tarafı tatlı 
sularla çevrili Çeçen Adası'nda hasat 
döneminin sonuna gelindi.

Adada hasat edildikten sonra 
kış döneminde küçük ve büyükbaş 
hayvanlar için yem olarak kullanı-
lan saman balyalarının adadan kar-
şı kıyıya taşınması, yıllardır "duba" 
ile yapılıyor. Bu sene de toplanıp 
duba üzerine konulan saman bal-
yaları, motorlu balıkçı tekneleriyle 
çekilip yüzdürülerek kıyıya yanaştı-
rılan traktör römorklarına yüklendi. 
Saman balyalarının göl üzerindeki 
meşakkatli yolculuğu, ilginç görün-
tüler oluşturdu. Adada ikiz karde-
şiyle ekim yapan Mehmet Erdoğan, 
Çeçen Adası'ndaki 130 dönümlük 
alandan bu yıl iyi ürün elde ettikle-
rini söyledi. Erdoğan, "Adayı her yıl 
sahiplerinden kiralıyoruz. Bu yıl da 
hububat ekmiştik. Mahsul durumu 
iyi, karadakiler gibi değil bizde çün-
kü ada nem alıyor. Ayrıca etrafında 

göl olduğu için verim kaybı yaşamı-
yoruz, kuraklıktan etkilenmiyoruz." 
ifadelerini kullandı.

‘GÖLDE NAKİL ESNASINDA 
HAVANIN RÜZGARLI OLMAMASINA 

DİKKAT EDİYORUZ’
Erdoğan, hasat sonrası adada 

balya yaptıkları samanları dubayla 
karşı kıyılara taşıdıklarını belirterek, 
şunları kaydetti: "Bu duba ile 8-10 
ton yük taşıyabiliyoruz. Bu yıl hasat 
sonu 2 bine yakın balya çıktı. Bir-
kaç seferde nakilleri gerçekleştiri-
yoruz. İki motorlu balıkçı teknesi ile 
çekerek yüzdürüyoruz. Gölde nakil 
esnasında havanın rüzgarlı olma-
masına dikkat ediyoruz. Taşıdığımız 

samanları kışın hayvanlarımıza yedi-
receğiz. 80 kadar büyükbaşımız var. 
Küçükbaş hayvanlarımız da var. Bu 
işler meşakkatli, zor işler ama ek-
mek parası için yapmak zorundayız. 
Dubadaki samanları karşı kıyıdaki 3 
kilometre mesafeli komşu köyümüz 
olan Gölkaşı Mahallesi'ne indirdikten 
sonra kendi yaşadığımız yerleşim 
olan Çiftlik Mahallesi'ne de götürü-
yor, buradan harman yerimize indi-
riyoruz."

‘SADECE HUBUBAT ÜRÜNÜ VE 
SAMANLAR DEĞİL, ADADAKİ 

HAYVANLARIMIZI DA 
BU DUBAYLA TAŞIYORUZ’

Erdoğan'ın kardeşi Cemal Erdo-

ğan da kardeşi ve aile fertleri ile ime-
ce usulü adayı ekip hasat ettiklerini 
söyledi. Adayı yaklaşık 20 yıldır ek-
tiklerini vurgulayan Erdoğan, sürekli 
gidiş geliş yapmanın çok zahmetli 
olduğunu, adaya ulaşımı ise sadece 
balıkçı kayıklarından yararlanarak 
yapabildiklerini aktardı. Buradaki 
zirai faaliyetlerin sistemli bir şekilde 
yürütülmemesi halinde başarılı olu-
namayacağını dile getiren Erdoğan, 
şöyle devam etti: "Bu dubayla biçer-
döver, traktör ve römork gibi zirai 
aletlerimizi ve malzemeleri de taşı-
yoruz. Sadece hububat ürünü ve sa-
manlar değil, adadaki hayvanlarımızı 
da bu dubayla taşıyoruz. Demirden 
ve özel yapım dubamızı yıllar önce 
yaptırmıştık. 

Kayıkları, önüne ya da yanına 
bağlıyoruz. Hava şartlarına göre bu 
dubayı nakillerde kullanıyoruz. Bu 
zorlu bir ekip işi. Adada yüklüyoruz, 
karaya getiriyoruz. Karada bir daha 
yüklüyor, eve götürüyor, indiriyo-
ruz. Bizim çocukluğumuz buralarda 
geçtiği için karada yürür gibi gölün 
içinde de aynı sistemle bu işlerimizi 
yapıyoruz."
n AA

Saadet Partisi Konya İl Yönetim Kurulu üyesi 
ve Cansuyu il Koordinatörü 

Mustafa 
HAKSEVER’in

annesi

 Necibe 
HAKSEVER’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Eskiden sık sık “Huzur İslam’da” 
diye yazan araba yazıları ve duvar yazıları 
görürdük. Kuşkusuz tüm kutsal dinler 
gibi İslam dini de huzur ve barışı amaç 
edinmiştir. Ancak Siyonizm ve emperyal 
amaçlı bazı batı ülkeleri İslam ülkelerinin 
geri ve yoksul bırakılarak, kendilerinin ya-
rattığı terörle uğraşmasını istemektedir. 

Halen bağımsız 57 İslam ülkesinin 
genel durumunu incelersek, yönetim ya-
pısı ile toplumsal huzur ile hiçte İslam’ın 
özüne yakışır bir halde değil ne yazık ki. 

İslam devletlerinin en büyük sıkıntı-
sı; yönetimde adil, şeffaf, liyakatli devlet 
adamlarının, yöneticilerinin iş başında 
olmaması. 

Bu vesile ile adil, dürüst ve liyakatli 
devlet adamlarına ihtiyacımız var. Tarihte 
yaşamış böyle devlet adamlarından birini 
anlatmaya çalışacağım. Bu kişi Adil ve 
Zahid halife Ömer bin Abdülaziz 

“İslam devletlerinin yönetiminde 
adaleti, takvası ve zühdü ile 4 halifeden 
sonra ön plana çıkan bir devlet adamı 
Ömer bin Abdülaziz.

Ömer bin Abdülaziz, Emevî halifele-
rinin sekizincisi ve Mervân'ın torunudur. 
İşte Ömer bin Hattab'in torunu Leyla 
Ömer bin Abdülaziz'in annesidir. ... 

61’de (680) Medine’de doğdu. 
Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mer-
vân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü 
Âsım’dır. 

Babasının vefatı üzerine (86/705) 
Halife Abdülmelik tarafından Dımaşk’a 
çağrıldı. Burada halifenin kızı Fâtıma ile 
evlendi. 

Ömer b. Abdülazîz 99 (717) yılında 
Süleyman’ın ölümü üzerine halife ilân 
edildi. Bu önemli görevin kendisine bil-
gisi dışında verildiğini söyleyerek affını 
istediyse de biat merasimine katılanların 
ısrarları üzerine görevi kabul etti (10 Sa-

fer 99 / 22 Eylül 717). 
Halifeliği İslâmî kurallar çerçevesin-

de yürütmeye çalışan Ömer b. Abdülazîz, 
uygulamalarında esas almak için Hz. 
Peygamber’in ve anne tarafından dedesi 
Hz. Ömer’in yönetimle ilgili karar ve icra-
atları hakkındaki belgeleri topladı. Meş-
hur âlimleri kendisine danışman seçti. 

Halife Ömer saraydaki lüks eşyaları 
beytülmâle koydurması, köle ve cariyele-
ri azat etmesi, halktan biri gibi yaşaması 
ve hutbelerde sadece halifeler için yapı-
lan duayı halk için okunan umumi duaya 
çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevî-
ler’in geleneksel saltanat görüntülerine 
son verdi. 

İlk dört halifeyi örnek alan bu dav-
ranışları sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn’in 
beşincisi sayılan Ömer idarî, iktisadî ve 
içtimaî sahalardaki icraatlarıyla da aynı 
çizgiyi devam ettirdi. İdarî alandaki icra-
atlarına halka zulmeden ve yolsuzluklara 
adı karışan valileri ve diğer memurları 
görevlerinden almakla başladı. Onların 
yerine hangi kabileden olduklarına bak-
maksızın dindar ve dürüst yeni memur-
lar tayin etti.

Valilerin ticaretle uğraşmasını ve 
hediye almasını yasakladı. Halka mazlu-
mun yanında olduğunu, memurlardan 
şikâyetçi olanların doğrudan kendisine 
başvurabileceğini bildirdi. Cuma günü-
nü mezâlim mahkemesi duruşmalarına 
ayırdı.

Muaviye’den itibaren Emevî hâneda-
nı mensuplarının ve devlet adamlarının 
gasp ettikleri malların tespitini ve hak 
sahiplerine iade edilmesini sağlamaya 
çalıştı. Muaviye tarafından Mervan’a iktâ 
edilen ve zamanla kendisine miras kalan 
Fedek arazisini sahipleri olan Ehl-i beyt 
mensuplarına iade etti. 

Önceki halifeler tarafından kendisine 

verilmiş diğer gayrimenkul-
leri ve kıymetli eşyayı bey-
tülmâle devretti. Hanımının 
mücevherlerini ve evindeki 
fazla eşyayı da beytülmâle 
koydurdu. Halifelik görevi 
karşılığında maaş almayı 
reddetti.

 Emevî hânedanı 
mensupları ve diğer devlet 
adamlarının haksız kazanç-
larının tesbiti için geniş 
kapsamlı bir çalışma başlat-
ması ellerindeki malların alınmasına ta-
hammül edemeyen yakınları tarafından 
tepkiyle karşılandı ve ölümle tehdit edildi. 
Ancak o bu tehditlere aldırmadan bu uy-
gulamayı ısrarla sürdürdü. 

İç barışa büyük önem veren Ömer 
b. Abdülazîz idareye muhalif gruplara 
karşı âdil bir yönetim uyguladı. Hulefâ-yi 
Râşidîn’in anlayışını ihya ederek din 
âlimlerinin ve halkın sevgi ve desteğini 
kazandı. Muâviye devrinden beri devam 
eden, hutbelerde Hz. Ali’nin lânetlenmesi 
âdetini kaldırdı; onun evlâdına ve taraf-
tarlarına karşı çok iyi davrandı, ellerinden 
alınan emlâki geri verdi. 

Ömer b. Abdülazîz, Emevîler’in ilk 
dönemlerinden itibaren ikinci sınıf Müs-
lüman muamelesi gören mevâlîyi Arap 
asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti. Gayri 
Müslimlerin idare ve Müslümanlar aley-
hindeki şikâyetlerine kulak vererek haksız 
yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini 
ve diğer mallarını iade etti ve mağdu-
riyetlerini giderdi. Yaşlı ve muhtaçlara 
hazineden tahsisat ayırdı. 

Ülkesindeki gayri Müslimlerin ih-
tidası için büyük gayret sarf etti, davet 

mektupları ve tebliğ he-
yetleri göndererek onları 
İslâm’a çağırdı. Berberî 
kabilelerinin tamamı 
onun gayretleriyle Müs-
lüman oldu. Horasan ve 
Mısır halkı kitleler halinde 
İslâm’a girdi. Mâverâün-
nehir’de bazı mahallî 
hükümdarlar halklarıyla 
birlikte İslâmiyet’i kabul 
ettiler. Hindistan hüküm-

darlarından birkaçı onun 
davetine uyup halklarıyla birlikte Müslü-
man oldular.

Malî alanda yaptığı düzenlemelerle 
de dikkat çeken Ömer b. Abdülazîz ba-
şarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Fet-
hedilen toprakların Müslümanların ortak 
mülkü olduğu düşüncesinden hareketle 
100 (718-19) yılından itibaren haracî ara-
zilerin satışını yasakladı. 

Önceden Müslümanlara satılmış 
olan bu nevi araziler için toprak vergisi 
olarak haraç, mahsulünden de öşür 
vergisi olmak üzere iki vergiyi birden aldı 
(Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm, s. 169-
176). Cizye ile ilgili önemli bir düzenleme 
yaptı.

 Emevî valileri, zimmîler arasında ih-
tidâ hareketinin hızlanması üzerine dev-
letin cizye geliri azaldığı için mevâlîden 
de cizye almaya başlamışlardı. Ömer b. 
Abdülazîz Müslüman olmanın cizyeyi 
düşürdüğünü vurgulayarak mevâlîden 
alınan bu vergiyi kaldırdı. Ayrıca zimmî-
lerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte 
zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf 
tuttu.

Bunun yanı sıra dinî bir esasa da-

yanmayan bütün vergileri kaldırdı. 
Mandaların ve madenlerin zekâtı ve 
gümrük vergisiyle ilgili yeni düzenle-
meler yaptı. Deniz ticaretini ve tarımı 

teşvik etti, sulama işlerine önem verdi. 
Ziraatı geliştirmeleri için zimmîlere cizye 
muafiyeti tanıdı. Vergilerin öncelikle ma-
hallî ihtiyaçlarda harcanmasını sağladı. 
Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda 
bulundu. Malî sistemde yaptığı düzenle-
melerle güçlenen devlet hazinesini savaş 
yapmak veya isyanları bastırmak için de-
ğil halkın refah düzeyini yükseltmek için 
kullandı. 

İlk İslâm tarihçileriyle bazı şarkiyatçı-
lar, sadece iki buçuk yıl sürmesine rağ-
men onun döneminde büyük bir maddî 
kalkınma olduğu konusunda birleşirler. 
Kendisine karşı sevgi ve güven duyan 
mükellefler zekâtlarını ve vergilerini öde-
mede duyarlı davrandıkları için halkın 
refah seviyesi yükseldi. Ticaretle uğra-
şanlar dışında herkese yeterli miktarda 
maaş bağlandı ve böylece ülkede muh-
taç kimse kalmadı.

Zekâta muhtaç Müslümanların sa-
yısının azalması sebebiyle artan zekât 
ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri 
kurtarmak, borçlulara yardım etmek, 
fakir bekârları evlendirmek için kurulan 
yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve 
yolcular için aşevleri, işlek yollar üzerinde 
yolcuların bir gün ücretsiz olarak kala-
bilecekleri konaklar inşa edildi. Aden’de 
bir cami, Misis’te bir cami ve bir sarnıç 
yaptırıldı. 

Emevîler döneminin başında terke-
dilen İslâmî yönetim anlayışını yeniden 
uygulamaya koyan Ömer b. Abdülazîz, 
20 veya 25 Receb 101 (5 veya 10 Şu-
bat 720) günü Humus’a bağlı Deyr-
sem‘ân’da vefat etti. Bazı kaynaklarda 
Abdülmelik evlâdı tarafından zehirletil-

mesi sonucu öldüğü kaydedilir. 
Adaletiyle Hz. Ömer’e, zühd ve tak-

vâsıyla Hasan-ı Basrî’ye, ilim bakımından 
Zührî’ye benzetilen Ömer b. Abdülazîz 
halifeliği sırasında çok sade bir hayat 
sürmüş, saraylarda oturmayıp Halep ci-
varındaki Hunâsıra’ya yerleşerek zamanı-
nın çoğunu orada geçirmiş, resmî ve sivil 
heyetleri genellikle orada kabul etmiştir. 
Kamu mallarını yetim malına benzetir ve 
beytülmâli kendisine bırakılan bir emanet 
kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı 
gibi şahsî işlerini yürüttüğü sırada devlete 
ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir.”

ibni Ömer radıyallahu anhümâ’dan 
rivayet edildiğine göre Peygamber sallal-
lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi 
gölgesinden başka gölge bulunmayan 
kıyamet gününde, gölgesinde barındı-
racaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi, 
Rabbine ibadet ederek yetişen genç, 
gönlü mescidlere bağlı kimse, birbirle-
rini Allah rızâsı için seven ve buluşma-
ları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı 
olan iki şahıs, itibarlı ve güzel bir kadın 
kendisiyle beraber olmak isteyince 
‘Ben Allah’tan korkarım’ diyerek buna 
yanaşmayan erkek, sağ elinin verdiği-
ni sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka 
veren adam, tenhâda Allah’ı anıp göz-
leri yaşla dolan kişidir.” 

Duamız, Cenabı Allah İslam devletle-
rinin başına Adil ve Zahid halife Ömer 
bin Abdülaziz meşrebinde yöneticiler, 
devlet başkanları nasip etsin. Tabi ki önce 
biz kendimize çeki düzen verip Müslü-
manca yaşamaya gayret etmeliyiz. Çün-
kü biz nasıl isek başımızdaki idareciler de 
öyle olmuyor mu? Baki selamlar. 

Kaynak: Ahmet Lütfi Kazancı, Adil 
ve Zahid Halife Ömer B.Abdülaziz, Ensar 
Yayınları, 2.Basım,2019

ADIL VE ZAHID HALIFE ÖMER BIN ABDÜLAZIZ

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Mustafa Akış ve AK Parti 
İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i 
ziyaret etti. Eylül ayının ilk haftası 
başlayacak yüz yüze eğitim ile gele-
cek vizyon ve hedeflerinin değerlen-
dirildiği toplantı hakkında açıklama-
larda bulunan Orhan Erdem, “Sayın 
Bakanımıza ziyaretimizde şehrimi-
zin ihtiyaçlarını dile getirdik. Sayın 
Bakanımızın sonuç odaklı çalışma 
prensibine şahit olduk. Böylece Kon-
ya’mızın tüm ilçelerinin okul ve ku-
rumlarının doğal gaz dönüşümü için 
gerekli olan 15 Milyon ödenek Sayın 
Bakanımızın talimatıyla Konya’mıza 
gönderildi. Dile getirdiğimiz bir di-
ğer konu olarak yapımı yarım kalan 
ve 18 Milyon ödenek ihtiyacı olan 
okulumuzun tamamlanabilmesi için 
ödenek gönderilmesi konusunda 
yine Sayın Bakanımızın talimatları 

oldu. Konya’da geçtiğimiz yıllarda 
deprem yönetmeliği kapsamında 
güçlendirme ve yıkım kararı alınan 
okulların çokluğu eğitim öğretim 
açısından ciddi bir olumsuzluk ya-
ratmaktaydı. Türkiye’de ihalelerini 
hızlı yaparak ödeneklerini ilk biti-
ren il olarak bakanlıktan aldığımız 
ek ödenek ile güçlendirme ihtiyacı 
olan okullarımızın neredeyse tama-
mı bitirildi. Yıkılan okullarımız ise 

TOKİ üzerinden ve MEB yatırımları 
kapsamında ihale edilmektedir. Bu 
okullarımızın da inşaatlarının hızla 
tamamlanarak sisteme dâhil edil-
mesi ile fiziki sorunlarımızın ciddi 
oranda çözüme kavuşacak olması 
bir başka değerlendirdiğimiz konu 
oldu” dedi. 

OBRUK BÖLGESININ EĞITIM 
SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Orhan Erdem ayrıca, “Yine bir 

önemli sorun olarak bölge insanı ta-
rafından ziyaretlerimizde dile getiri-
len; Karatay ilçemiz Obruk bölgesin-
de ortaöğretim kurumu olmaması 
nedeniyle mağduriyet yaşayan 46 
mahalle ve yaylamızın sorunlarına 
çözüm olacak bir adım bu görüşme-
de atılmış oldu. 

Bakanlık oluru halinde Karatay 
Belediyesi tarafından yapılması ta-
ahhüt edilen Çok Programlı Anadolu 
Lisesi yapılması için Bakanlık onayı 
yine bu ziyarette Sayın Bakanımızın 
talimatıyla tamamlanmış oldu. İlimi-
ze yatırımlarına duyarlı kararlı yakla-
şımı için Sayın Bakanımız Mahmut 
Özer’e şahsım ve Konyalı hemşerile-
rim adına tekrar teşekkürlerimi su-
nuyor, geleceğimizi şekillendirecek 
bu ulvi görevde kendisine ve ekibi-
ne başarılar diliyorum. Konya’mıza 
hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kul-
landı. 
n HABER MERKEZİ

Bakan Özer’e Konya’nın sorunları iletildi

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre yatırımlarını planlayan Selçuklu Belediyesi, bu kapsamda Hocacihan Mahal-
lesi’nin önemli bir eksiği olan Aile Sağlığı Merkezi’nin tamamlanarak hizmete açılması için yoğun çalışıyor

Hocacihan’ın önemli
bir eksiği gideriliyor

Selçuklu Belediyesi sağlık ala-
nında yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Hocacihan Mahalle-
sine kazandırılacak olan Aile Sağ-
lığı Merkezinin yapımı sürüyor. 
Mahallelerin ihtiyaçları noktasında 
çalışmalarını sürdüren Selçuklu Be-
lediyesi, Hocacihan Mahallesi’nin 
ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezinin 
yapımını sürdürüyor. Hocacihan 
Mahallesi Ayaslı Sokakta yapımına 
devam edilen Aile Sağlığı Merkezi 
570 metrekare alana sahip. Bod-
rum, zemin ve birinci kattan oluşan 
toplam üç katlı Aile Sağlığı Merkezi 
bölgenin sağlık alanında önemli bir 
ihtiyacını karşılamış olacak.

Hocacihan Aile Sağlığı Merke-
zi içerisinde laboratuvar, kan alma 
birimi, Acil Müdahale odası, 4 adet 
bebek aşı izlem odası, 6 adet Aile 

Hekimi odası, 2 gebe izlem odası, 4 
adet hemşire odası ve bir adet eği-
tim odası yer alacak. Yapım bedeli 
2 Milyon 219 bin TL’ye mal olacak 
Aile Sağlığı Merkezinin Ekim ayında 
tamamlanması bekleniyor.

‘SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLI BIR 
YATIRIMA IMZA ATIYORUZ’

Belediye olarak mahallelerde ya-
tırımlara devam ettiklerini belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi 

olarak spordan kültüre, sağlıktan 
eğitime birçok alanda yatırımlarımı-
zı sürdürüyoruz. Sağlık alanında da 
yine önemli bir yatırıma imza atıyo-
ruz. 

Hocacihan Mahallemizde ihtiyaç 
doğrultusunda Aile Sağlığı Merke-
zimizin yapımına başladık. İnşallah 
hemşehrilerimizin sağlık anlamında 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesi-
si hizmete sunacağız. Tesisimizde 
6 adet Aile Hekimi odası, 4 Adet 
Hemşire Odasının yanı sıra tahlil 
işlemlerini de yapabilecekleri bir la-
boratuvar yer alacak. İnşallah hem-
şehrilerimiz burada en iyi hizmeti 
alacaklar. Hocacihan Aile Sağlığı 
Merkezimizin mahallemize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay ile Konya 
GIAD arasında işbirliği

Alişan Taşpınar’dan
Zazadın Hanı’na ziyaret

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi ile Konya Genç İş 
İnsanları Derneği (KONYAGİAD) 
arasında lisansüstü eğitime ilişkin 
iş birliği protokolü imzalandı.  KTO 
Karatay Üniversitesi’nde gerçek-
leşen imza törenine KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Mütevelli He-
yeti Üyeleri, KONYAGİAD Başkanı 
Gülvezir Korkmaz ve KONYAGİ-
AD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Üyesi Ramazan Yaşar, 
KONYAGİAD ile imzalanan pro-
tokolden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Ramazan Yaşar; “Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de genç girişimcilik, ekonominin 
stratejik çıkış noktası olarak kabul 
edilmektedir. Aynı zamanda di-
siplinlerarası projeler hazırlayarak 
toplumsal dönüşüme katkı sağ-
layan ve sosyal değer üreten giri-
şimcilik çalışmaları da ekonomik 
kalkınmanın ve refahın artması 
için en önemli faktörlerin başında 
gelmektedir. Bu tür önemli pro-
jeler üzerinde faaliyet gösteren 
KONYAGİAD ile yapılan bu pro-
tokolü çok önemsiyor, tüm üye 
ve yakınlarına da lisansüstü eği-
timle kazandıracağımız akademik 

kariyerden dolayı memnuniyet 
duyuyorum. Protokolün kurumla-
rımız ve ülkemizin teminatı genç 
iş adamlarımız için hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Konya Genç İş İnsanları Der-
neği Başkanı Gülvezir Korkmaz da 
yaptığı konuşmada KTO Karatay 
Üniversitesi’ne teşekkür ederek; 
“Özellikle genç bir nüfusa sahip 
olan ülkemizde, gençlerin girişim-
ciliğe yönlendirilmesinin; işsizliğin 
önlenmesi ve istihdamın artırıl-
ması açısından son derece önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bundan 
dolayı bizim de üzerimize büyük 
bir sorumluluk düşmektedir. Edin-
diğimiz bu vazife ile genç girişim-
cilerin lisansüstü eğitim almalarına 
vesile olacak KTO Karatay Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Sayın Selçuk Öztürk’e, Mütevelli 
Heyeti Üyelerine; aynı zamanda 
KONYAGİAD Başkan Yardımcısı 
Sayın Ramazan Yaşar’a, Rektör 
Sayın Prof. Dr. Bayram Sade’ye 
ve bu iş birliği protokolünün im-
zalanmasında emeği geçen tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, 
desteğinizden dolayı mutluluk du-
yuyorum” dedi.  Tören, iş birliği 
protokolüne dair imzaların atılma-
sının ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifi Başkan Adayı Uzman Dok-
tor Alişan Taşpınar Zazadın Hanı 
Kervansarayını ziyaret etti. Seçim 
çalışmalarına başladığını belirten 
Alişan Taşpınar, “Selçuklu Devleti-
nin Başkenti Konya’daki 800 yıllık 
Kültür Mirası Zazadın Hanı Ker-
vansarayı, Konya’da İpekyolu’n-
daki ticarette çok önemli bir üs-
tür. Dolayısıyla burada gerçekten 
kesitler, yaşanmışlıklar ve birçok 
öykü bulunur. Buraya kervanlarıy-
la gelen tacirler, çiftçinin ürünlerini 
satın alıyorlardı. Ticaretin önemli 
bir merkezi de burasıydı. Biz de bu 
tarihi eserin önemine binaen bu-

rayı ziyaret etmiş bulunuyor ve zi-
yaretlerimize buradan başlıyoruz” 
ifadelerini kullandı. n SİBEL CANDAN

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na
Gençlik yıllarında bir yandan 

pazarcılık yapan bir yandan eği-
timine devam eden Prof. Dr. Sait 
Gönen, bugün Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Dekanı olarak çok sayıda 
doktor yetiştiriyor. O yılları anlatan 
Gönen, “Liseye kadar hastane-
yi bile hiç görmemiş bir insanım. 
Tıbbiyeyi kazandığım sonucu gel-
diğinde Konya’da pazarda karpuz 
satıyordum. 

Satmaya devam ettim ama 
mutluluktan daha hesaplı vermiş 
olabilirim. Geriye dönüp baktığım-
da iyiki hekim olmuşum diyorum” 
dedi.

Konya’da doğup büyüyen 61 
yaşındaki Prof. Dr. Sait Gönen, ço-
cukluk ve gençlik yıllarında Kon-
ya’da pazarcılık yaparken bugün 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deka-
nı olarak birçok doktor yetiştiriyor. 
Ailesiyle yaşadığı Konya’da bir yan-
dan pazarcılık yapan bir yandan 
eğitimine devam eden Sait Gönen, 
okulda da büyük başarı sağladı. 
Yüksek notlarıyla dikkat çeken Gö-
nen, küçük yaşlardan itibaren dok-
torluk hayali kurmaya başladı.

SONUCU PAZARDA KARPUZ 
SATARKEN ÖĞRENDİ

Başarılı geçen eğitim hayatının 
ardından üniversite sınav sonu-
cunu beklemeye koyulan Gönen, 
sonucu pazarda karpuz satarken 
öğrendi. Büyük sevinç yaşadığını 
belirten Gönen, Trakya Üniversite-
si Tıp Fakültesini kazandı, eğitimi-
ni ise Cerrahpaşa’da alarak 1985 
yılında mezun oldu. 135’i aşkın 
ulusal ve uluslararası yayını bulu-
nan Prof. Dr. Gönen, o yılların ar-
dından eğitim aldığı okulda dekan 
olmaktan büyük gurur duyduğunu 
söyledi. Alanında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla önemli ödüllere layık 
görülen, bugün çok sayıda öğren-
cinin yetişmesini sağlayan Gönen, 
azim dolu hikayesiyle de herkese 
örnek oluyor.

‘TIBBİYEYİ KAZANDIĞIM SONUCU 
GELDİĞİNDE PAZARDA 
KARPUZ SATIYORDUM’

Hem pazarda çalışıp hem sı-
navlara hazırlanmasına ilişkin ko-
nuşan İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, “İl-
kokul, ortaokul, lise yıllarını Kon-

ya’da okudum. Lise dönemlerinde 
de memur çocuğu olduğumuz için 
pazar yerlerinde kamyonlardan 
karpuz boşaltma gibi çalışıyorduk. 
Sonra bana üniversite sınavı, tıbbi-
yeyi kazandığım sonucu geldiğinde 
pazarda karpuz satıyordum. O da 
benim için önemli bir anı. Tıbbi-
yeye isteyerek, ailemin de yönlen-
dirmesiyle girdim. Geriye dönüp 
baktığımda iyiki hekim olmuşum 
diyorum. Hekimlik gerçekten son 
derece kutsal bir meslek. Hekim-
lik bir yaşam tarzı, meslekten öte 
24 saatinizi alacak bir yaşam tarzı. 
Biz de burada bu sıralarda okuduk, 

1985 yılında mezun oldum. Yine 
eğitimimizi gördüğümüz okulda 
şu anda yöneticilik yapıyoruz bu 
da bizim için gerçekten mutluluk 
ve onur verici. Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi bizlerin hocalarının bize bı-
raktığı bir miras, bu mirası biz de 
birkaç basamak her yönden yukarı 
taşıyabilirsek baki kalan bu kubbe-
de hoş bir sada imiş deriz. Bu da 
bizim için doyumsuz bir mutluluk 
olur. Burada yöneticilik yapıyorum 
ama haftanın iki günü poliklinikte 
hasta muayene ediyorum. Hekim-
lik bizim artık yaşam iksirimiz diye 
düşünüyorum" dedi.

‘YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİNİ 
YAPMAYA ÇALIŞMAK YETERLİ’
Öğrencilere yönelik tavsiyeler-

de bulunan Prof. Dr. Sait Gönen, 
"En iyisini yapmak değil, yapabi-
leceğinin en iyisini yapmak. Yapa-
bileceğinin en iyisini yapmaya ça-
lışmak yeterli. Hekimlik yaparken 
de öğrencilik de de bunu yaparsak 
hem mutlu ve huzurlu hem de ba-
şarılı olurlar. Bir de kısa mesafe ko-
şucusu değil kafalarındaki hedefe o 
hedeften zaman zaman uzaklaşmış 
da olabilirler ama hedefi kaybet-
meden o hedefe ulaşırlar diye dü-
şünüyorum. Belki zaman biraz alır 
ama sonunda arzu ettikleri hedefe 
ulaşırlar” dedi.
‘LİSEYE KADAR HİÇ HASTANEYİ BİLE 

GÖRMEMİŞ BİR İNSANIM’
Öğrencilik yıllarından bahse-

den Gönen, "İlkokul sıralarında 
rahmetli annem, aile çevresi doktor 
olacak gibi söylemleri vardı. Biraz 
da çalışkan bir öğrenciydik onun 
etkisi olacak. Liseye kadar hiç has-
taneyi bile görmemiş bir insanım. 
Hekimlik mesleğin dışında bir ya-
şam tarzı. Karşınızdaki komşuda 
bir rahatsızlık çıkar ilk sizin kapınız 

çalarlar, akrabalarınızdan biri ra-
hatsızlanır ilk sizi telefonla ararlar 
onun için bu mesleğin ötesinde bir 
yaşam tarzı. Onu bilmeliler tıbbiye-
yi seçmek isteyenler. Konya’da bir 
pazar var, ben de o gün bir kam-
yon karpuz almış boşaltıp karpuz 
satıyordum, satmaya devam ettim 
çünkü satıp karpuzun parasını öde-
yeceğim ya da üç beş kuruş para 
kazanacağım. Satmaya devam et-
tim ama mutluluktan da biraz daha 
hesaplı falan vermiş olabilirim” ifa-
delerini kullandı.

Birçok akademik başarısının 
yanı sıra Prof. Dr. Gönen, İstanbul 
Üniversitesi Araştırma Fonu tara-
fından 1999 yılında yaptığı ulusla-
rarası yayınlarla Türkiye bilimine 
yaptığı katkı nedeniyle Başarılı 
Araştırıcı Belgesi ödülünü kazan-
dı. Gönen, Türkiye Diyabet Vakfı 
tarafından 2014 yılı “Diabetes Mel-
litus En İyi Bilimsel Yayın Ödülü” 
programı çerçevesinde “Effects Of 
Single Nucleotide Polymorphisms 
In KATP Channel Genes On Type 
2 Diabetes In Turkish Population” 
başlıklı yayın ile birincilik ödülünü 
de kazandı. n İHA

‘Afgan göçüyle ilgili evrensel
hukuk kuralları uygulanmalı’

Türkiye Değişim Partisi (TDP) 
Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 
Afganistan'dan Türkiye'ye göçle il-
gili evrensel hukuk kurallarının uy-
gulanması gerektiğini belirterek, 
"Bugün Avrupa Birliği'nin bir ülke-
si diyor ki 'Ben 10 göçmen alırım.' 
Bunu esefle kınıyoruz." dedi. Sarı-
gül, Mevlana Müzesi'ni ziyaretinin 
ardından Mevlana Meydanı'nda 
basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, sevgiden ve hoşgörüden 
yana olduğunu söyledi.

Dünya barışının toplumların 
huzuru için önemine dikkati çeken 
Sarıgül, "Biz yıllardır 'Sevgi kaza-
nacak.' diyoruz, sevgi kazansın is-
tiyoruz. Dün Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
dergahındaydık. Bugün Mevlana 
Hazretleri'nin huzurundayız. Hacı 
Bektaş-ı Veli, 'İncinsen de incitme.' 
diyordu. Mevlana Hazretleri de 
'Gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.' 
diyor, 'Sevgi, her türlü derde deva-
dır.' diyor. Dünya barışının formülü 
bu sözlerdir." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliği korumanın 
da sevgiyle mümkün olabileceğini 
belirten Sarıgül, "Türkiye'nin en 
önemli meselesi birlik ve bera-
berliğidir. Bunu zedeleyenler, alet 
olanlar yanlış yoldadır. Sayın Cum-
hurbaşkanı, birkaç gün önceki bir 
televizyon programında 'Biz ne 
zaman birlik olacağız?' dedi. Sayın 

Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine 
ve arzusuna katılmamak mümkün 
değil. Ben de Mevlana’nın türbe-
sinden şu çağrıda bulunuyorum, 
Anayasamıza göre cumhurbaşka-
nı, Türk milletinin birliğini temsil 
eder. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan 
birlik içinde olmamızı sağlayacak 
adımlar atmasını istiyorum. Siya-
setçilerin de kullandıkları dile ve 
üsluba dikkat etmelerini bekliyo-
rum." diye konuştu.

Sarıgül, bir gazetecinin Af-
ganistan'a ilişkin sorusu üzerine 
şunları kaydetti: "Afganistan'da-
ki rejim değişikliği tabii ki Afgan 
halkının vereceği karara bağlıdır 
ama özellikle Afganistan'dan Tür-
kiye'mize gelmekte olan göçle ilgili 
olaraj evrensel hukuk kurallarının 
uygulanması lazım. Bugün Avrupa 
Birliği'nin bir ülkesi diyor ki 'Ben 10 
göçmen alırım.' Bunu esefle kınıyo-
ruz. Kaç tane Avrupa ülkesi varsa 
o gelen göçü eşit sayıda almalı. 
Bütün göçü Türkiye Cumhuriye-
ti'ne bırakmak insafsızlıktır. Doğru 
bir olay değildir. Avrupa Birliği'ne 
çağrıda bulunuyorum, lafa geldiği 
zaman barışı, demokrasiyi, insan 
haklarını konuşuyorsunuz ama 
göçe sıra geldiği zaman 'Türkiye, 
göçe baksın.' diyorsunuz. Bu, doğ-
ru bir yaklaşım değildir."
n AA

Türkiye’nin Afganistan’da binlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişi, soydaş ve din kardeşleri olduğunu belirten Destici, 
Afganistan yönetimiyle görüşmenin mecbur olduğunu belirterek, Afganistan’a sırt dönülemeyeceğini söyledi

Destici: Afganistan’a 
sırtımızı dönemeyiz
Büyük Birlik Patisi (BBP) Genel 

Başkanı Mustafa Destici, Türki-
ye’nin Afganistan’da binlerce yıllık 
tarihi ve kültürel geçmişi, soydaş ve 
din kardeşleri olduğunu, Afganistan 
yönetimiyle görüşmesinin mecbur 
olduğunu belirterek, Afganistan’a 
sırt dönülemeyeceğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, partisinin Konya İl Teşki-
latının Genişletilmiş İl Divan Top-
lantısına katılmak üzere Konya’ya 
geldi. Genişletilmiş İl Divan Toplan-
tısı öncesinde basın mensupları ile 
biraraya gelen Mustafa Destici, ülke 
gündemini değerlendirdi. 

Destici ülkede yaşanan sel fela-
ketlerine ilişkin olarak, “Bizim orada 
gördüğümüz şu ve belki de sorul-
ması gereken, cevabı aranması ge-
reken sorular şunlar: Birincisi; elbet-
te bu bir doğal afettir. Fakat biz işin 
insani boyutuna, yönetim boyutuna 
bakıyoruz. Bu selin bu kadar zarar 
vermesinin sebebi nedir? İkincisi; 
burada mesuliyet kime aittir? Üçün-
cüsü; ne yapmalıyız ve en azından 
bundan sonra ne yapmamalıyız? Biz 
işin başında dedik ki, önce yaraları-
mızı saralım, hasar tespitleri yapılsın 
ve daha sonra da eleştirisi olanlar, 
önerisi olanlar bunu getirsinler. Biz 
şu anda BBP olarak başından itiba-
ren bölgede bütün bu çalışmaları-
mızı yürütüyoruz. İnşallah bütün bu 
süreç tamamlanıp, kayıplarımız bu-
lunup, yaralar sarılıp, hasar tespitleri 
yapılıp, her yer temiz hale getirilip, 
vatandaşlarımız normal hayatına 
döndüğünde tekrar benim baş-
kanlığımdaki bir heyetle Bozkurt’a, 
Ayancık’a gideceğiz. 

Bu kadar hasar olmasının, yüz-
lerce dükkanın bir anda selin altında 
kalmasının, 81 can kaybı, buluna-
mayan 35 kişi, çarpık yapılaşma, su 
yataklarına yapılaşma, bu anlamda 
ne varsa hazırlıklarımızı yapıyoruz. 
Yaralar sarıldıktan sonra BBP ola-
rak gidip yerinde hem tespitlerimi-
zi, hem eksikleri, hem de yapılması 
gerekenleri vatandaşlarımızla, ka-
muoyuyla açık ve net bir şekilde 
paylaşacağız. Bundan sonrası ile 
ilgili önerileri de net bir şekilde orta-
ya koyacağız. Bazılarının yaptığı gibi 
tam selin, yangının ortasında devleti 
zaafa düşürecek ve siyasi rant elde 
edecek açıklamaları doğru bulma-
dık, bundan sonra da bulmuyoruz. 
Bizim niyetimiz üzüm yemek. Bi-
zim niyetimiz bağcıyı dövmek değil. 
Çünkü biz vatandaşa hizmeti, ülke-
ye hizmeti, devlete hizmeti öncele-
dik. Bundan sonra da önceliğimiz 
devlet, ülke, millet ve vatandaş ola-
cak” dedi.

‘ELBETTE TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DEVLETİ DE AFGANİSTAN 

YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEK’
Destici, ABD’nin kasıtlı olarak 

Afganistan’dan çekildiğini kayde-
derek, “Bu bir anlaşarak çekilmedir, 
bilerek Afganistan’ı Taliban’a bırak-
madır. Türkiye bunu biliyor. Türki-
ye Cumhuriyeti hükümetinin son 
yıllarda özellikle dış politikada attığı 
adımlar bu anlamda çok başarılı 
oldu. Bütün bu dış politikayı milli po-
litika olarak görüyoruz ve hep dev-
letin, devleti yönetenlerin yanında 
duruyoruz. Yanlış gördüğümüzde 
de bu yanlışın karşısındayız diye net 
bir şekilde dile getiririz. Taliban’ın 
geçmişteki uygulamalarına baka-
rak özellikle Türkiye’de iç kamuoyu 
oluşturarak, birtakım laiklik, kadın 
hakları, bütün buna benzer şeyleri 
gündeme getirerek, bazı görüntüleri 
servis ederek Türkiye’nin Afganis-
tan’la ilişkisini tamamen kesmesini 
teklif ediyorlar. Türkiye’nin Afga-

nistan’a sırtını dönmesini söylemek 
bence zır cahillikten kaynaklanı-
yordur ya da emperyalistlerin bu-
radaki sözcülüğünü yapıyorsunuz-
dur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti de Afganistan yönetimiyle 
görüşecek. Taliban’dan ziyade Af-
ganistan’ı kim yönetiyorsa bizim 
onunla görüşmeye mecburiyetimiz 
var. Bizim binlerce yıllık bir tarihi-
miz var Afganistan’da. Kültürel ola-
rak görüşmeye mecburiyetimiz var. 
Bizim orada milyonlarca soydaşımız 
var, onun için görüşmeye mecburi-
yetimiz var. Bizim orada milyonlarca 
din kardeşimiz var, hangi mezhebi 
anlayışa mensup olursa olsun. On-
lar için görüşmeye mecburiyetimiz 
var. Biz Afganistan’a sırtımızı dö-
nemeyiz. Biz Afganistan’dan askeri 
varlığımızı, büyükelçiliğimizi, kon-
solosluklarımızı yani Türkiye Cum-
huriyeti Devleti varlığını sonuna ka-
dar tutma konusunda zorlamalıyız” 
şeklinde konuştu. Ülkedeki göçmen 
konusunun istismara yol açıldığına 
da değinen Destici, “Her meseleyi 
istismar etmeye çalışanlar olduğu 
gibi bu meseleyi de istismar etmeye 
çalışanlar var. Bu meselenin üzerin-
den siyasi rant devşirmeye çalışan-
lar var. Kışkırtarak, provokatif sözler 
söyleyerek provokasyonların önünü 
açanlar var. İnsani, ahlaki, vicdani, 
İslami olarak düşündüğümüzde bir 
topluluğun içerisinden birisi suç işle-
di diye bütün bir topluluğun üzerine 
milleti kışkırtmak vicdansızlıktır, ah-
laksızlıktır, insanlık düşmanlığıdır, 
daha da ötesi millet, memleket ve 
devlet düşmanlığıdır” diye konuştu.
n İHA

28 Şubat davasında alınan mü-
ebbet hapis cezası kararları Yargıtay 
tarafından onandı. Hükmün kesin-
leşmesinin ardından davada yargıla-
nan 14 sanık hakkında infaz süreci 
başlatılarak emekli Orgeneraller 
Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da ara-
larında bulunduğu sanıklar, gözaltı-
na alınmasının ardından cezaevine 
gönderildi.

‘FETÖ O DÖNEMDE KENDİSİNE 
İNANCI OLMAYAN SUBAY VE 
ASTSUBAYLARI BİR ŞEKİLDE 

İHRAÇ ETTİ’
ASDER Konya Şube Başkanı 

Kanmaz, “Geriye doğru baktığımız 
zaman bunun da büyük bir proje 
olduğunu, FETÖ’nün o dönemde 
kendisine inancı olmayan subay ve 
astsubayları bir şekilde ihraç ederek 
daha sonra 2000'li yıllarda da balyoz 
iddianamesiyle tasfiye ederek ken-
dilerinin önünü açmışlar. Rabbim 
tabii ki bunlara müsaade etmedi 
ama 2016 değil de 2019 veya 2020 
yılında o dönem yaşansaydı bunlar 

sessiz ve kansız bir şekilde ülkeyi ele 
geçireceklerdi. Ama Rabbim müsa-
ade etmedi, 15 Temmuz'u yaşadık 
250 şehidimiz 3 bin 200 tane gazi-
miz var” ifadelerini kullandı.

‘BUNLAR ARTIK CEZAEVİNDE 
CEZA ÇEKECEKLER 

BİZE YAPMIŞ OLDUKLARI 
ZULÜMLERİ DÜŞÜNECEKLER’
Dernek olarak mücadele ettik-

lerini anlatan Kanmaz, “Biz Cum-
hurbaşkanlığına bir liste verdik. Biz 
göreve yine hazırız diye. Çünkü biz 
başımıza gelen tüm sıkıntıya biz 
sabrettik biz dedik ki bizi biz ya-
pan değerlerle AK Partimiz bizim 
haklarımızı alır dedik. 2011 yılında 
bizimle ilgili bir yasa çıktı ama ek-
sik çıktı. Biz yine hamd ediyoruz ki 
arkadaşlarımızın birçoğunun mağ-
duriyetleri bir şekilde giderildi. Biz 
istedik ki Yargıtay’ımız bu konuda 
2013 yılında açılan 28 Şubat batı 
cuntasının yargılama neticesinde bi-
zim de haklarımızı alır düşüncesin-
de mücadele ettik. Aylarca 28 Şubat 

yargılamalarına katıldık Ankara’daki 
5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ama 
sonuca baktığımız zaman bizi se-
vindiren bir tarafı var üzüntü olan 
bir tarafı var. Sevinen tarafımız 14 
tane batı çalışma içerisinde bulu-
nan cunta bunun başında bulunan 
Çevik Bir olmak üzere bunlar artık 

cezaevinde ceza çekecekler, cezae-
vinde müebbet cezasıyla artık bize 
yapmış oldukları zulümleri düşüne-
cekler. Biz bundan dolayı çok mem-
nunuz. Herhangi bir şekilde onların 
yaşlarından dolayı veya başka bir 
hastalıklarından dolayı kesinlikle 
cezaevinden tahliye edilmesini is-

temiyoruz. Çünkü bu şekilde olup 
cezaevlerinde 28 Şubat mağduru 
olan büyük abilerimiz kardeşlerimiz 
var şuanda onlar orada çile çekiyor. 
Bizim beklentimiz şudur, uğramış 
olduğumuz mağduriyetten dolayı 
müşteki idik bu nedenle oluşan hak-
larımızın verilmesini istiyoruz. Yani 

bizim önümüzün açılmasını istiyo-
ruz. Yani biz özetle yargılanmak isti-
yoruz. Eğer bizi yargılamıyorlarsa da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK 
Parti, MHP, diğer partileriyle bizim 
haklarımızın verilmesini istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

‘DİKKAT EDERSENİZ BİZ HİÇBİR 
ZAMAN SOKAKLARA TAŞMADIK’
Kendilerinin o dönemden bugü-

ne mağdur olduklarını anlatan Baş-
kan Mehmet Kanmaz, “Çünkü biz 
mağduruz. Bu bin 400 civarındaki 
kardeşimiz onun artısında karalama 
mağduru olan 3 bin kardeşimiz bu 
şekilde mağdur ama hiç birinden 
ses çıkmıyor. Dikkat ederseniz biz 
hiçbir zaman sokaklara taşmadık. 
Biz ülkemizde silahlı kuvvetlerimizle 
beraber bu ülkenin değerleriyiz, biz 
mücadelemize devam edeceğiz. Biz 
inanıyoruz ki önümüzdeki günlerde 
meclis açıldığı zaman bizlerin hak-
larının alınması konusunda meclisi-
miz bizim için bir karar verecektir” 
ifadelerini kullandı. n İHA

28 Şubat mağduru Kanmaz: Cezaevinden tahliye edilmesinler
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Bir gün işyerinde çalışma arkadaş-
larımdan Sebahat hanımla iş ve kariyer 
üzerine sohbet ederken;   yakını bir öğ-
rencinin üniversite tercihi için makine 
veya elektronik mühendisliği bölümle-
rinden hangisi daha iyi diye sordu.

Bu konuda konuşmaya devam 
ederken, düşünmeye de başladım. 
Düşüncelerimi tabi ki o an paylaştım. 
Bu haftaki yazım da bu olsun dedim. İş 
okuldan başlar

Gerçekten hangi bölüm öğrenci 
için en iyi?

Hangisi daha çok kazanır, kolay 
iş bulur? Diye sorarsak belki bir neb-
ze daha anlamlı olabilir ama zaman 
göstermiştir ki; para kazanacağım, 
kariyerimde makamlar göreceğim diye 
yola çıkan birçok öğrenci başlangıçta 
hedeflerini gerçekleştirmiş görünse de 
hayatın ilerleyen dönemlerde pişman-
lıklar ve yeni arayışlar hayatının önemli 
faaliyeti haline gelmiştir. 

İnsan olarak kendini yaşam ve iş 
içerisinde bir türlü tanımlayamamıştır.  

Ameliyat yapamayan operatörler, 
demirden iğrenen makine mühendis-
leri,  sabırsız proje yapamayan bilgi-
sayar yazılım mühendisleri, hayvan 
kokusuna dayanamayan veterinerler, 
denizden korkan kaptanlar, madene 
giremeyen maden mühendisleri, or-
mana yabancı orman mühendisleri, 
toprağı tanımayan ziraat mühendisleri 
gibi bir yığın insan iyi derece ile üni-

versite bitirse bile kariyerlerinde patinaj 
yapmıştır. Ya da iş bile bulamamıştır

İşin bir başka boyutu da üniversi-
teli işsizler.    Ya da iş bulan ama iş-
yerinde kendini kaybeden çalışanlar. 
Mesela yirmi yıllık ustanın yanında 
sudan çıkmış balığa dönen mühendis-
ler,  ofislerde tecrübeleri ile bir konuma 
gelmiş çalışanların maskarası olmuş 
işletme, maliye gibi iktisadi bilimler 
mezunu arkadaşlar. Tabii bunlar şans-
lılar. İş bulmuşlar. İş için katlanıyorlar.

Dışarıda iş bulamayan üniversiteli-
ler, kalifiye işçi bulamadığını iddia eden 
işverenler, torpil peşinde koşan anne 
babalar. 

Hatta evladına iş bulmak için siya-
set yapan veliler o kadar çok ki. Aslında 
adaletsizlik yaptıklarının da farkında bile 
değiller. Oysa kirli siyasetin bir parçası 
olmuşlardır.

Bu arada sanayi ve ticaret odaları 
başta olmak üzere tüm meslek odaları 
başkan ve  yöneticilerinin tek derdi eti-
ket sağlamak ve bu kurumların avan-
tajını ranta çevirmek için bulundukları 
konumları yıllarca ölümüne, mülkü 
gibi kullanırcasına bu gelişmeleri sey-
rederler.

Diğer bir seyirci grubu üniversite-
ler ve hocalar. Kendilerine teslim edil-
miş çocukların kariyerini daha ilk sınıf-
tan düşünecekleri yerde kendi kariyer 
planlarını beslerken bilim, iş dünyası, 
toplum adına çok da katma değer üre-

ten faaliyet bulunmazlar. 
Kelaynak kuşu gibi az bu-
lunan idealist hocalarımızı 
tenzih ediyorum.

İşveren; varlık sebe-
binin en önemlisi insan 
kaynağını yetiştirmek için 
kılını bile kıpırdatmaz, 
kalifiye eleman yok diye 
şikâyet eder. Üstelik bul-
du en kaliteli insanı asgari 
ücretle çalıştırmaya çalışır, 
performans değerlendirmesini bile 
bilmez. En iyi bildiği kariyer planlama 
şekli dedikoducu düzendir.

Oysa iş okulda başlar. Okulda baş-
lamalı.  İş okulda başlatılmalı.

 Aile, okul, meslek kuruluşları, iş-
veren, öğrenci hepsi işi okuldan baş-
latmak için girişim yapmalılar. Elbirliği 
yaparak çözüm projelerinin paydaşı 
olmalılar.

Mülki idari amirler, belediye baş-
kanları bu girişimi içeren seferberlikler 
ilan etmeli.

Her meslek sahibinin yanında bir 
örenci olmalı.

Neden?
İstikbalde, istiklalimizi düşünüyor 

evlatlarımızı küresel yaşamın stratejik 
oyuncusu bir ülkenin ferdi olarak ye-
tiştirmek istiyorsak,  bu girişimi başlat-

malıyız.
Özellikler aileler han-

gi bölümden ziyade ev-
latlarının potansiyeline, 
kabiliyetine ve ilgi alanına 
göre hangi bölüm olursa 
olsun fark etmez, onun 
yolunu açacak sorum-
luluğu almalı bilincimizi 
harekete geçirmeliyiz.

Bu davranış bir si-
yasetçi, devlet adamı 

yakını, tanıdık arama onursuzluğu ve 
adaletsizliğinden çok daha yüce bir 
davranıştır.

Öncelikle:
• Biz çocuğumuz okula başlar 

başlamaz ilgili bölümle ilgili iş hayatı ile 
ilişki kurması için evladımıza yardımcı 
olmalıyız. Onu öğrenci koçu,  danışma-
nı haline gelmeliyiz. 

• Öğrenciler de daha birinci sınıfa 
başlar başlamaz mesleği ile ilgili başa-
rılı kişi ve kurumlarla iletişime geçmeli, 
irtibat kurmalı onlarla bir ortamda bu-
lunmak için fırsatlar kollamalıdır.

• Tabi tercih ettiği meslek ile ilgili 
üniversiteyi o iş kolunun en iyi olan 
ildeki üniversiteyi tercih etmeli.

• Eğer hedefine bir iş koyabilmiş 
ise o işin en iyi yapıldığı ilde okumak, 
en iyi üniversitede okumaktan daha 

avantajlı olabilir.
• Eğer bir işletmeci, dış ticaretçi, 

mühendis, gibi fabrika ortamlarına 
daha uygun bir meslek tercih etmiş-

se, tercih ettiği iş kolunun en iyi şirket-
lerini barındıran sanayi şehirleri büyük 
bir avantaj sağlar.

• Mesela Organize Sanayi Bölgele-
ri İş üreten bölgelerdir. Bu bölgelerde 
mesleğini icra edecekler daha birinci 
sınıfta OSB’leri suyoluna çevirmeliler. 
Fabrikalarda çalışanlarla iletişim kur-
malı, o ortamda bulunmanın yollarını 
bulmalı, o işyerinin başarılı insanları ile 
tanışma fırsatlarını kollamalı.

• Bu öğrenciye dersini okulda izler-
ken,  öğrendiği bilgileri tasavvur etme-
sini, uygulamayı hayal etmesini sağlar. 

• Ortamı doğru algılayan bir öğren-
ci; günlük ödevleri daha ikinci sınıftan 
itibaren projelere dönüştürmeye baş-
lar. İş yerinde problemlere kafa yorar, 
hocasından yardım ister. Derste algıla-
yamadığını işin içinde sorgular.

• İş yerlerinin arasında, hammad-
de, satış araçları, işçi sirkülâsyonu, iş-
yeri konuşmaları daha okul döneminde 
hayatının parçası haline gelir. Ekonomi, 
döviz, enflasyon, cari işlemler açığı, ih-
racat, ithalat, katma değer kültürünün 
bir parçası olur.

• Tabi bunları hemen gelir elde 
etme mantığı ile yapmamalı. Zaten bir 
iletişime geçilirse da ve kendini gös-
terebilirse ki; severek bölüm seçenler, 

yani işini başlangıçta seçenlerin büyük 
çoğunluğu işini severek yapacaklardır. 
Gittiği işlerin bir parçası haline geldik-
leri için kazançları da başlayacaktır. 
En başta kazancı vaktini yapacakları 
ve yapmaması gerekenleri öğrenerek 
geçirdiği için hayatın içinde zaman 
kazanacaktır. İş yerinde yiyerek içerek 
bütçesine katkı yapacak, kısa zamanda 
gelir de elde edecektir. 

• Sonuçta okul bittiğinde öğrenci; 
kaliteli bilgi ile donanırken, bilgisi bece-
riler dönüşecek, gerçek hayat ile okul 
hayatı arasında bocalamayacak, okul 
bittiğinde iyi bir iş ağı olacak kısacası 
yaşam savaşına güçlü silahlarla dona-
narak başlayacaktır.

Bu iletişimi öğrenci başlatırsa hızla 
ilerler, Üniversiteler başlatırsa kurum-
sal olur. İşveren başlatırsa katma de-
ğerinin önü açılır, Aile başlatırsa hem 
evladına hem topluma çok yararlı bir iş 
yapmış olur.

Devlet başlatırsa kaynaklarını doğ-
ru kullanmış olur.

Samimiyet olursa kim başlatırsa 
başlatsın eğitim gelişir, kalifiye iş orta-
mı zenginleşir, toplumsal refahın teme-
li güçlü olur.

Peki neden olmuyor?
Çünkü herkes birilerinden medet 

umuyor. Başkasından bekliyor.
Kendi iradesini harekete geçirmi-

yor.
Sloganımız İş Okuldan Başlar

ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜM DAHA İYİ

Konya genelinde sorumluluk 
alanlarında bulunan mahalle yolla-
rında standartları yükselten Konya 
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatı-
rım programı kapsamında Ereğli’de 
Aşıklar Mahallesi’ni ilçeye bağlayan 
4 kilometrelik yol, Cinler ve Alhan 
mahalleleri arasındaki 3 kilomet-
relik yol ile 1 kilometrelik Zengen 
yolunu tamamlayarak hizmete açtı. 
Büyükşehir, ayrıca Ereğli’de 7,1 ki-

lometrelik Kutören yolu ile 7,5 kilo-
metrelik Çöplük yolunda çalışmala-
rı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Konya genelinde sorumluluk 
alanındaki yollarda çalışmalarını 
sürdürüyor. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
2021 yılı yatırım programı kapsa-
mında ilçe ve mahalle yollarında 
sürücülerin güvenle ve konforla se-

yahat edebilmesi amacıyla çalışma-
ların hız kesmeden devam ettiğini 
söyledi. 

Bu yıl Konya genelinde 400 
kilometre mahalle yolunu hayata 
geçireceklerini ifade eden Başkan 
Altay, “Bu kapsamda Ereğli ilçemi-
ze bağlı Aşıklar Mahallesi’ni ilçeye 
bağlayan 4 kilometrelik yol ile Cin-
ler-Alhan mahalleleri arasındaki 3 
kilometrelik yol ve 1 kilometrelik 

Zengen yolunda çalışmalarımızı ta-
mamlayarak yolları kullanıma açtık. 
Ayrıca 7,1 kilometrelik Kutören ve 
7,5 kilometrelik Çöplük yollarında 
ise çalışmalar sürüyor.

 Toplam 22,6 kilometrelik ma-
halle yollarının maliyeti 6 milyon 
lirayı buluyor. Şehrimize ve bölge-
mize hayırlı olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Ereğli’de yola ağırlık verecek

Eşsiz Konya manzarası, gedavet havasının insanı büyüleyen tatlı esintisi ve huzur dolu ortamıyla 
dost sohbetlerinin mekanı ‘Kafe Meram Huzur’ yepyeni yüzüyle hizmet vermeye başladı

Huzurun yeni adresi
misafirlerini ağırlıyor

Meram Köyceğiz Caddesi’nde 
Huzur Evi’nin karşısında bulunan 
ve Huzur Kafe olarak bilinen alan 
Meram Belediyesi’nin çalışmala-
rı sonucu yeni çehresine kavuştu. 
“Kafe Meram Huzur” adıyla yeni-
den hizmet vermeye başlayan park 
alanı, Konya’da yaşayanların uğrak 
mekanı haline geldi.
YENİ İSMİYLE ‘KAFE MERAM HUZUR’ 

YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTU
Meram Belediyesi, yıllar bo-

yunca Konyalıları ve şehir dışından 
gelen misafirleri en güzel şekliyle 
ağırlayan, yeni ismiyle ‘Kafe Me-
ram Huzur’da başlattığı çalışmala-
rı tamamlayarak yeniden hizmete 
sundu. Yaklaşık 4 bin metrekare 
bir alan üzerinde Konya’ya hakim 
bir yamaçta bulunan mekan, baş-
tan sona yenilenerek yepyeni bir 

çehreye kavuştu. 350 metrekare 
kapalı alanı 300 metrekare yarı açık 
alanı bulunan kafede aynı anda 
yaklaşık 500 kişi hizmet alabiliyor. 
Tamamen şeffaf bir üretim alanına 
sahip ‘Kafe Meram Huzur’da bebek 
bakım odası, mescid ve engelliler 
için özel alanlar da mevcut. Eşsiz 
güzellikte Konya manzarasının ‘hu-
zur teras’ ve ‘huzur bahçe’den olu-
şan iki ayrı alandan seyredilebildiği 
kafede bulunan çocuk oyun alanı-
nın çevresine konulan masalarda 
aileler, çocukları oyun oynarken 
gönül rahatlığıyla hizmetlerden ya-
rarlanabiliyor.

‘TÜM HEMŞEHRİLERİMİ 
BU GÜZELLİĞİ YAŞAMAYA 

DAVET EDİYORUM’
Öncelikli hedeflerinin adı yeşil 

ile özdeşleşmiş Meram'ın bu doku-

sunu korumak ve olabildiğince ar-
tırmak olduğunu kaydeden Meram 
Belediye Başkanı Kavuş, bu çerçe-
vede son iki yılda Meram'ın yeşil 
alanını yaklaşık 500 bin metrekare 
artırarak ilçeye çok sayıda park ve 
yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını 
belirtti. 2021 yılında da bu yöndeki 
çalışmalarını hız kesmeden devam 
ettirdiklerini kaydeden Başkan Ka-
vuş, yeni park ve yeşil alanların 
yapımının yanısıra diğer taraftan 
da eski parkların daha rantabl hale 
getirilmesi için revize çalışmala-
rı yürüttüklerini hatırlattı. Başkan 
Kavuş, bu kapsamda Konya Hu-
zurevi karşısında bulunan ve eski 
ismi ile Huzur Kafe yeni ismi ile de 
‘Kafe Meram Huzur’da yürüttük-
leri çalışmaları nihayetlendirerek 
alanı yeni çehresiyle Konya’nın ve 

Konya dışından gelenlerin hizme-
tine sunduklarını ifade etti. Daha 
önce müstecir tarafından işletilen 
ve mezbelelik haline gelen alanda; 
yeniden inşa edilen kış bahçesi, 
kapalı, açık ve teras alanı ile diğer 
her bir ayrıntının en kaliteli hizme-
ti en iyi şekilde verebilecek şekilde 
düşünüldüğünü belirten Başkan 
Mustafa Kavuş, “Hemşehrilerimizi 
ve şehir dışından gelen misafirle-
rini en iyi şekilde ağırlayabilmek, 
vakitlerini en güzel şekilde huzur 
içinde geçirebilmelerini sağlayabil-
mek adına tüm ayrıntılar düşünüle-
rek hizmete başlattığımız tesisimiz 
artık misafirlerini bekliyor. Tüm 
Konya’yı vazgeçemeyecekleri bu 
güzellikleri yaşamaya davet ediyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Abdullah Leblebici
kızını evlendirdi

Selçuklu Merkez Camii’nde
3 bin kişiye aşure ikram edildi

Seydişehir basınının emektar 
isimlerinden Gazeteci Abdullah 
Leblebici, kızı Merve’yi evlendirdi. 
Leblebici ailesinin evladı Merve ile 
Işık ailesinin evladı Veli, Seydişehir 
Doğa Park’ta düzenlenen kına ve 
düğün merasimlerinin ardından 
birbirilerine ‘evet’ diyerek ömür 
boyu sürecek olan mutlu birlikte-
liklerinin en önemli adımını atmış 

oldu. 
Leblebici ve Işık aileleri de bu 

mutlu günlerinde kendilerini yal-
nız bırakmayan misafirleriyle mut-
luluklarını paylaştı. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Leblebici ve Işık ailelerini tebrik 
eder, genç çiftçi kurdukları yuvada 
bir yastıkta kocamalarını dileriz. 
n HABER MERKEZİ

Muharrem Ayı dolayısıyla Sel-
çuklu Merkez Cami yöneticileri ta-
rafından organize edilen program 
ile Cami önünde cami cemaatine 
ve vatandaşlara aşure ikramında 
bulunuldu. 

Düzenlenen aşure programına 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Selçuklu İlçe Müftüsü Be-
kir Derin, Dernek Başkanları ve 
Selçuklu Merkez Camii cemaati 
katıldı. 

Cuma Namazı sonrası Selçuk-
lu Kaymakamı Ömer Hilmi Yam-

lı, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin, 
Selçuklu Merkez Cami İmam Ha-
tibi Hidayet Eskici ile birlikte aşure 
dağıttı. Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir 
Derin programın hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
Selçuklu Merkez Cami İmam Ha-
tibi Hidayet Eskici de “Camimizde 
aşure ikramı etkinliğimize katılan 
misafirlerimize, dostlarımıza ve 
cemaatimize gönülden teşekkür 
ediyoruz. Rabbim kabul eylesin in-
şallah” ifadelerini kullandı.
n MERVE DURGUT

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek
Süper Lig’in 2. haftasında Trab-

zonspor ile Demir Grup Sivasspor 
bugün oynayacakları maçla birlikte 
31. kez rakip olacak. Süper Lig'in 
2. haftasında Trabzonspor ile Demir 
Grup Sivasspor arasında Şenol Gü-
neş Spor Kompleksi Medİcal Park 
Stadyumu'nda 19.15'te oynanacak 
olan karşılaşmayı Abdulkadir Biti-
gen yönetecek. Yardımcılıklarını ise 
Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Öğel 
yapacak.

Trabzonspor ile Sivasspor , ligde 
bugün oynanacak olan maçla birlikte 
31. kez karşı karşıya gelecek. İki ta-
kım arasında geride kalan 30 maçta 
Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un ise 
1'i hükmen olmak üzere 8 galibiyeti 
bulunuyor. Taraflar, 8 karşılaşmada 
ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Trabzon'da 

oynanan 15 maçta ise ev sahibinin 

9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 4 
karşılaşmada ise taraflar birbirlerine 
üstünlük kuramadı.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİK
SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, Teknik Direktör Ab-
dullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 
13 maçtır kaybetmiyor. Bordo-mavi-
liler söz konusu süreçte 5 galibiyet ve 
8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi 
en son yenilgisini ise evinde Alan-
yaspor'a karşı 3-1'lık skor ile almıştı.

75 GOL ATILDI
Trabzonspor ile Sivasspor ara-

sındaki maçlar genelde bol gollü 
geçiyor. İki takım arasında oynanan 
30 müsabakada toplam 75 gol atıldı.

Süper Lig’in 2. haftasında Si-
vasspor yarın saat 19.15’te deplas-
manda Trabzonspor ile karşılaşacak. 
Ligin ilk haftasında bordo-mavililer 
galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 
ise mağlup oldu. Trabzonspor ile 

Sivasspor arasında oynanan maç-
lar ise bol gollü geçiyor. İki takım 
arasında Süper Lig’de oynanan 30 
karşılaşmada toplam 75 kez fileler 
havalandı. Geride kalan maçlarda 
Sivas 32, Trabzon ise 43 kez gol se-
vinci yaşadı.

ÇALIMBAY’IN ŞANSSIZLIĞI
Sivasspor’da deneyimli teknik 

adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine 
karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, ka-
riyerinde 10 farklı takımın başında 
Trabzonspor’a karşı mücadele etti. 
Çalımbay; Denizli, MKE Ankaragücü, 
Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Anka-
raspor, Eskişehirspor, Mersin İdman 
Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve 
Sivasspor ile Trabzonspor’a karşı 
çıktığı 32 resmi maçın sadece 11’ini 
kazanabildi. Bu maçlarda bordo-ma-
vililer, Çalımbay’ın takımlarına karşı 
16 galibiyet elde ederken, 5 maç ise 
beraberlikle sona erdi. n İHA

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haf-
tasında bugün Atakaş Hatayspor ile 
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşa-
cak. İlk haftada deplasmanda ligin yeni 
takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 
yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sa-
hibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına 
çıkacak. Hatay temsilcisi ise sezonun ilk 
maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 
berabere kaldı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray, 4 futbolcusundan Ata-

kaş Hatayspor maçında yararlanamaya-
cak. 

Süper Lig'deki Giresunspor maçın-
da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na 
uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza 
verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları 
çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile 
yeni transfer Victor Enok Nelsson Ha-
tayspor'a karşı forma giyemeyecek. 
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Da-
nimarka'nın Randers takımıyla deplas-
manda oynanan maçta sakatlanan Arda 
Turan da sahadaki yerini alamayacak.

STADA 40 BİNE YAKIN 
TARAFTAR ALINABİLECEK

Galatasaray, sahasındaki zemin 
yenileme çalışmalarının tamamlanma-
masından dolayı müsabakayı Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını önlemleri kapsamın-
da stada yüzde 50 kapasitesi kadar se-
yirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine ya-
kın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

HATAYSPOR İLE 3. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de bor-

do-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya 
gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk 
kez geçen sezon Süper Lig'de müca-
dele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 
maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. 

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan 
maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan 
maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazan-
dı.

HATAYSPOR MAÇA HAZIR 
Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. 

haftasında bugün deplasmanda Gala-
tasaray ile oynayacağı maçın kentteki 
hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten ya-

pılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı 
takım Osman Çalgın Tesisleri'nde tek-
nik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 
çalıştı. 

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top 
kapma, taktik, dar alan ve duran top 
çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı 
gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sür-
dü. Kentteki çalışmalarını tamamlayan 

Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a ha-
reket edecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Ka-
sımpaşa ile 1-1 berabere kalan Ha-
tayspor, deplasmanda sezonun ilk ga-
libiyetini almak için mücadele edecek. 
Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat 
oyuncu bulunmuyor.
n AA

Galatasaray’ın konuğu
Atakaş Hatayspor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin 
yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede 
hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Galatasaray 2’de 2 yapmak isterken, Hatayspor ise ilk galibiyetini almak isteyecek Başkan Altay 

çocukları sevindirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-

tay, Selçuklu Merkez Camii'nde Kur-an kursunun sona er-
mesiyle birlikte çocuklara Konyaspor forması dağıttı. 

Konuyla ilgili konuşan Selçuklu Merkez Camii İmam 
Hatibi Hidayet Eskici, şu ifadeleri kullandı: “Camilerimiz 
çocuklar ile çiçek açmıştı. Onlar bizim geleceğimiz, bizden 
sonra bu ülkede onlar yaşayacaklar, dinimizi ve kültürümü-
zü temsil edecekler. Kış döneminde onlarla olan bağımızı 
asla kesmemek üzere şimdilik vedalaştık. Kapanış günün-
de öğrencilerimize Konyaspor forması hediye eden Büyük-
şehir Belediye Başkanımız ve Daire Başkanımıza ve hemen 
hemen her gün ikramlarda bulunan cemaatimize, esnafla-
rımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun.”
 n SPOR SERVİSİ
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Konya Büyükşehir Belediyesi Tav-
şançalıspor Kulübü, Almanya’da dü-
zenlenen UEFA Futsal Şampiyonlar 
Ligi’nde Konya’yı ve Türkiye’yi temsil 
ediyor. 21-24 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında Almanya‘nın Sindelfingen 
şehrinde düzenlenecek UEFA Futsal 
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ede-
cek Konya Büyükşehir Belediyesi Tav-
şancalıspor; TSV Weilimdorf Futsal (Al-

manya), FC Liqeni (Kosova) ve London 
Helvecia Futsal Club (İngiltere) takım-
larıyla birlikte H Grubu’nda yer alıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesi Tavşançalıspor’un futsal 
branşının en üst seviyesi olan Şampi-
yonlar Ligi’nde, Konya’yı ve Türkiye’yi 
başarıyla temsil edeceğine yürekten 
inandığını belirterek, takıma başarılar 

diledi.
Öte yandan ilk maçına da önceki 

gün Kosova ekibi a  FC Liqeni karşısın-
da çıkan temsilcimiz, sahadan 5-0’lık 
mağlubiyetle ayrıldı.

8 GRUPTA 32 TAKIM
MÜCADELE EDİYOR

Tek devre şeklinde 8 grupta toplam 
32 takımın mücadele edeceği ön eleme 
turunda, gruplarında ilk sırayı alan 8 ta-

kım ve tüm gruplar içinde en iyi puan 
ve averaja sahip bir grup ikincisi olmak 
üzere toplam 9 takım eleme turuna ka-
tılma hakkı elde edecek. 

Ön eleme turundan gelecek 9 ta-
kım, ön eleme turunu maç yapmadan 
geçen 23 seri başı takımla birlikte ele-
me turu mücadelesi verecek. Eleme 
turu kuraları 30 Ağustos’ta çekilecek.
n SPOR SERVİSİ

Uğur İbrahim Altay: Yürekten başarılar diliyorum

Beyşehir’de bisiklet
festivali başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 9'uncusu gerçekleş-
tirilen Geleneksel Bisiklet Festivali başladı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği 
Bisiklet Topluluğu ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen Konya ile Isparta illerini kapsa-
yan, toplam parkuru 167 kilometrelik mesafeden oluşan 
Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin dört 
bir yanından gelen çok sayıda bisiklet sever katılıyor. Bisik-
let tutkunları bu yıl Beyşehir Vuslat Park festival alanında 
düzenlenen uğurlama töreni ile Beyşehir, Kıreli, Fele, Yas-
sıbel, Karayaka ve Çeltek’ten sonra Gölyaka Mahallesi Kızıl 
Kilise’de bir gecelik kamp etkinliğine katılacak. Düzenlenen 
Geleneksel Bisiklet Festivaline 21 ilden 160 sporcu iştirak 
ediyor. Festivalle, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı 
olan bisiklet kullanımına teşvik ve farkındalık oluşturma 
hedefleniyor.

Bisiklet festivaline katılmak için Türkiye'nin dört bir 
yanından Beyşehir'e gelerek katılım gösteren bisiklet tut-
kunlarına teşekkür eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği 
Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Bisiklet festivalinin doku-
zuncusunu düzenliyoruz. Bu sene biraz daha farklılık yapa-
rak 3 güne çıkardık. Katılımcılar Türkiye genelinde yaklaşık 
21 ilden 160 katılımcı var. Tura başlıyoruz umarım iyi gider 
inşallah kazasız belasız atlatırız” ifadelerini kullandı.

Festivalinin en minik bisiklet severi Mustafa Kemal Öz 
de “Çok eğlenceli olduğunu biliyorum. 7. bisiklet festivaline 
katılmıştım ve beğenmiştim. Bunun da hoşuma gideceğini 
umuyorum. Umarım kazasız belasız bitiririz” dileklerinde 
bulundu.

Isparta’dan bisikleti ile katılan Bahri Bilici ise, “Bey-
şehir Bisiklet Festivaline bu yıl dördüncü katılışım. Harika 
bir rotası var. Beyşehir Gölü'nün etrafında turladığımızda 
çok mutlu oluyorum. Buradaki organizasyonu yapan arka-
daşların ilgi ve alakası da çok sıcak oluyor. Buraya gelme 
nedenlerinden bir tanesi bir de doğa aşığıyım. Doğayı çok 
seviyorum, sporu çok seviyorum henüz nüfus cüzdanındaki 
yaşım 62 ama ben bisikletin üstüne çıktığım zaman kendi-
mi 18 yaşında hissediyorum. Gençlere örnek olmaya çalışı-
yorum. Sürekli olarak bisiklet kullanıyorum. Yılda en az 6-7 
tane festivale katılırım. Festivallerin güzelliği burada katıl-
dığımız yörelerdeki bisiklet kültürünü oluşturmak, insanlara 
örnek olmak, çevre konusunda bisikletin faydalarını göster-
mek. Bütün herkesin arabadan inip bisiklete binmesini arzu 
ediyorum” dedi. n İHA
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Meram Belediyesi tarafından dü-
zenlenen Düz Bisiklet Yarışları bu hafta 
Kovanağzı ve Melikşah Mahallelerinde 
gerçekleştirildi. Heyecan dolu anlara sah-
ne olan etkinliklere AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü 
Abdurrahman Şahin, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, İl ve İlçe Teşkilatı 
yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri 
katıldı. 

5 ila 17 yaş aralığındaki kız ve erkek 
çocukların katıldığı yarışlar 5 farklı katego-
ride gerçekleştirildi. Düz bisiklet yarışlarının 
düzenlendiği alana mahalle sakinleri adeta 
akın ederken, çocuklar ise dereceye girmek 
için ter döktüler. Meram Belediyesi tarafın-
dan etkinliğe katılan tüm çocuklara bisiklet 
kaskı ve tişört hediye edildi. Yine dereceye 
girenler için hazırlanan bisiklet, eşofman 
ve kol saati gibi hediyeler ise programın 
sonunda protokol üyeleri tarafından tak-
dim edildi. Herkes İçin Spor Federasyonu 
tarafından etkinlik alanlarına kurulan oyun 
alanları ise katılımcıların keyifli anlar yaşa-
masına olanak sağladı. 

“MERAM BELEDİYE 
BAŞKANIMIZ BİSİKLET SPORUNA 

CİDDİ DESTEK VERİYOR”
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Kü-

çükbakırcı, bisiklet sporunun yaygınlaşması 
adına önemli bir organizasyon gerçekleşti-
rildiğini belirterek, “Bisiklet sporu, diğerle-
rinden çok daha farklı bir spordur. 3 yaşında 
bisiklet sürmeyi öğrenen çocuk, 70 yaşına 
kadar bu sporu yapar. Meram Belediye 
Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibi bisiklet 
sporuna ciddi bir destek veriyor. Kendileri-
ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

“HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR ARAYA 
GELMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, önceki hafta Gödene ve Alpaslan 
mahallelerinde gerçekleştirilen bisiklet 
yarışlarına bu hafta Kovanağzı ve Melikşah 
mahallelerinde start verdiklerini belirterek, 
“Hem mahalle sakinlerimiz hem çocukla-
rımız hem de bizler çok eğlendik. Hemşeh-
rilerimizle bir araya gelmekten büyük keyif 
alıyoruz. Farklı mahallelerimizde düzen-
lediğimiz bu tür programlar ise bir araya 
gelmemize bir anlamda vesile oluyor. Ço-
cuklarımız salgın sürecinde evlerinde kala-
rak çok sıkılmışlardı. Haliyle de hareketsiz 
kaldılar. Bisiklet yarışları, onlar için hem 

eğlence hem de spor oldu” dedi. 
“ÇOCUKLARIMIZA YAPILAN 
YATIRIM EN KIYMETLİSİ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta, böylesine 
güzel ve heyecanlı bir programı gerçekleş-
tirdikleri için Meram Belediyesi’ne teşekkür 

ederek başladığı konuşmasında, “Çocuk-
larımızın bu keyifli halini görmek bizler için 
çok güzeldi. Önemli olan çocuklarımızın 
dereceye girmeleri değil burada bu heye-
canı yaşamaları. Ülkemizin geleceği olan 
çocuklarımıza yapılan yatırım en kıymetli 
yatırımdır. Çocuklarımızın, daha mutlu ve 

sporun içerisinde oldukları bir hayat yaşa-
malarını istiyoruz. Konya, bisiklet şehridir. 
Şehrimiz, Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu-
na sahip. Çocuklarımızın profesyonel olarak 
bisiklet sporunu icra etmelerini istiyoruz. 
Programda emeği geçen herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

KOVANAĞZI MAHALLESİ
5-7 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ: 1- 

Abdullah Arda Tunç, 2- Zülküf Mert Alkan, 
3- Mehmet Mert Açıkyürek

5-10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1- Aylin 
Kölüş, 2- Dila Seyidoğlu, 3- Mukaddes Me-
dine İşler

8-13 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ: 
1- Haydar Emir Damgacı, 2- İbrahim Ekiz, 
3- Emirhan Erdoğan

11-14 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1- Ezel 
Hilal Derya, 2- Ayşenur Özyer, 3- Beren Bal-
kan

14-17 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ: 
1-Muhammed Osman Köseoğlu, 2- İdris 
Eren Kaplan, 3- Mehmet Emin Seyhan

MELİKŞAH MAHALLESİ
5-7 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ: 1- 

Yağız Polat, 2- Muhammet Ali Bakırcı, 3- 
Miraç Akpınar

5-10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1-Ba-
har Akçakaya, 2-Beyazanur Büyükyayla, 
3- Hatice Zümra İlimler

8-13 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ: 1- 
İbrahim Arda Türkmen, 2-İsa Esad Elcebir, 
3- Mustafa Vatansever 

11-14 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ: 1-Ra-
bia Tokul, 2-Dilara Işık, 3-Zülal Bilgi

14-17 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ: 
1-Ahmet Çakır, 2-Berat Can Cabi, 3-Mert 
Akçakaya n SPOR SERVİSİ

Meram’da bisiklet
yarışları nefes kesti
Meram Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları’nın bu haftaki adresi Kovanağzı ve 
Melikşah Mahalleleri oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, etkinlikler dolayısıyla Meram Bele-

diyesi’ne teşekkür ederek, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır.” dedi

Ezgi Kılıç’tan 
tarihi başarı

U-15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda TOHM (Tür-
kiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi) Halter sporcusu Ezgi 
Kılıç, 7 Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.

Polonya’da devam eden U-15 ve Yıldızlar Avrupa Halter 
Şampiyonası'nda 40 kg da yarışan Konya TOHM sporcusu 
Ezgi Kılıç, büyük bir başarı göstererek koparma, silkme ve 
toplamda U-15 ve Yıldızlar kategorilerinde 7 Avrupa rekoru 
kırarak 3 altın madalya kazandı. Türk Bayrağını dalgalan-
dıran sporcuyu Konya Gençlik ve Spor İL Müdürlüğü tebrik 
etti. n SPOR SERVİSİ

Hüma Okulları’ndan sporcu öğrencilere eğitim bursu
Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-

lüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal 
Yavaş, spora ve sporcuya verdikleri 
önemden dolayı Hüma Okulları’na 
teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hüma Okulları, kurulduğu gün-
den bugüne milli sporculara eğitim 
bursu vererek Türkiye’nin uluslarara-
sı alanda adının duyulmasına vesile 
olmaktadır. Hem kendi bünyesindeki 
öğrencilere hem de Konya’da faaliyet 
göstermekte olan takımlara desteğini 
esirgemeyen Hüma Okulları, sportif 
altyapının güçlendirilmesinde olduk-
ça önemli bir noktada olduklarını dile 
getirdi. 

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü ve Hüma Okulları arasında “Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Sporcu Öğrenci 
Eğitim Protokolü” imzalanarak proto-
kol gereği sporcu öğrencilere çeşitli 
ayrıcalıklar tanındı. Hüma Okulları, 

protokolde yer aldığı gibi; ulusal ve 
uluslararası alanda ülkemizi temsil 
eden ve ödül alan başarılı sporcuları 
okullarında yüzde yüze kadar burslu 

olarak eğitim görmeleri, eğitim öğ-
retim süreçlerinin sporcu öğrencile-
rin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, 
sporcu öğrencilerin; kişisel, sosyal 

ve sportif gelişimleri için okulun fiziki 
kapasite ve imkanlarından yararlanıl-
masını taahhüt etmiştir. 

Hüma Okulları Kurucu Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Birekul 
“Spora önem atfettikçe ve sporculara 
hak ettikleri değeri verdikçe ülkemiz-
deki spor faaliyetleri gelişme kaydet-

mektedir. İmkanların artırılması, des-
tek olunması ve spor faaliyetlerinin 
teşvik edilmesi ile Türkiye’nin ismini 
çok daha fazla başarı ile duyuraca-
ğımız kanaatindeyim. Büyüklerin de 
dediği gibi “Marifet iltifata tabidir, 
iltifatsız emek zayidir." Bu nedenle 
başarılı sporcularımızın emeklerinin 
karşılığını alması adına tüm branş-
larda sporcu öğrencilerimize destek 
oluyoruz. 

Türkiye'yi aydınlık yarınlara spor-
da, sanatta, bilimde, kültürde başarılı 
öğrencilerimiz ulaştıracaktır. Gelece-
ğimize verdiğimiz önemi sporcu burs-
ları ile göstermeye ve gençlerimizin 
zorlu mücadelesinde yanlarında ol-
maya devam edeceğiz.” diyerek Kon-
ya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor 
Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş’a nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini 
iletti. n SPOR SERVİSİ

Özgökçen’den genç 
çifte forma hediyesi

Mame Thiam
Kayserispor’da

Çiçek Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Okay Tınkır, 
oğlu Musa Tınkır’ı evlendirmenin heyecanını yaşadı. Ya-
semin-Selçuk Özgür çiftinin kızı Melda ile Aysel-Okay Tın-
kır çiftinin oğlu Musa önceki gün dünya evine girdi. Genç 
çiftin düğününe davetli olan İttifak Holding Konyaspor Ku-
lübü Başkanı Fatih Özgökçen, Musa-Melda çiftine yeni son 
Konyaspor forması hediye etti. Başkan Özgökçen genç çifte 
mutluluklar dilerken, Musa ve Melda bu hediyeden dolayı 
çok mutlu olduklarını ifade etti.

Öte yandan düğünde sahne alan Bozlak geleneğinin 
yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanat-
çısı İsmail Altunsaray’a da İttifak Holding Konyaspor Başka-
nı Fatih Özgökçen, 42 numaralı Konyaspor forması hediye 
etti. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
kadrosuna katmak istediği Mame Thiam, Kayserispor ile 
anlaştı. Uzun süre Senegalli oyuncuyla ilgilenen Yeşil-Be-
yazlılar, oyuncu ve Fenerbahçe kulübünün fiyat artırması 
sebebiyle transferden vazgeçti. Anadolu Kartalı’nın bu 
transferden vazgeçmesi üzerine Doğan Alemdar’ı Ren-
nes’e 3 milyon Euro bonservis bedeliyle satarak eline sıcak 
para geçen Kayserispor, oyuncu ve Fenerbahçe’nin istedi-
ği rakamlara ulaşarak Thiam’ı kadrosuna kattı. Senegalli 
oyuncunun Çarşamba günü Kayseri’de olması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ



İttifak Holding Konyaspor Süper 
Lig’in ikinci haftasında Medipol Ba-
şakşehir engelini zor da olsa geçmeyi 
başardı. Yeşil-Beyazlılari Medaş Konya 
Büyükşehir Stadyumu’nda ağırladığı 
rakibini 2-1 mağlup etti. İlk yarının son 
dakikasında kalesinde golü görerek so-
yunma odasına 1-0 geride giden Kon-
yaspor, ikinci yarıda baskısıyla önce 
Endri Çekici’nin mthiş golüyle beraber-
liği sonrasında ise Sokol Cikalleshi’nin 
kafa golüyle üstünlüğü yakaladı. Kalan 
dakikalarda ise taraftarıyla birlikte Ba-
şakşehir’e iyi baskı uygulayan Yeşil-Be-
yazlılar üstünlüğünü koruyarak sahadan 
galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda 

Sivasspor’u mağlup eden Anadolu Kar-
talı, ikinci haftada da zorlu Başakşehir’i 
yenerek 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya çı-
kardı.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan ceza sa-

hasına giren Bytyqi'nin ortasında topa 
yükselen M'Poku'nun vuruşunda, meşin 
yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Lima'nın sol kanatta 
korner bayrağına yakın yerden ortasın-
da, savunma topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Lima'nın ceza yayına 
yakın noktadan kullandığı serbest vu-
ruşta kaleci Sehic, altı pas üzerinde topa 
hakim oldu.

27. dakikada Skubic'in sağ kanattan 

ortasında M'Poku'nun kafa vuruşunda, 
top az farkla auta gitti.

30. dakikada Skubic'in taç atışında 
ceza sahasına gönderdiği topu defans 
uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önün-
de bulan Guilherme'nin, ceza yayı üze-
rinden sert şutunda kaleci Volkan Baba-
can topu kornere çeldi.

45. dakikada konuk ekip öne geçti. 
Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayis-
himiye'nin ceza sahası sağ çaprazdan 
sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 
1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI
51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği 

sağladı. Skubic'in pasında ceza sahasın-

da topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda, 
top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada korner çizgisinden klas 
hareketle ceza sahasına yönelen M'Po-
ku'nun sert şutunda, kaleci Volkan Baba-
can çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Skubic'in ortasında 
defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla 
ceza yayı üzerinde buluşan Soner Dik-
men'in sert şutunda, kaleci Volkan Ba-
bacan meşin yuvarlağa hakim oldu.

87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan 
ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi, 
kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 
2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üs-
tünlüğüyle tamamlandı. n SPOR SERVİSİ

‘ÇEKİCİ’ GALİBİYET
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 1-0 
geriye düşmesine rağmen Endri Çekici ve Sokol Cikalleshi’nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. İstanbul 
ekibi karşısında müthiş bir oyun ortaya koyan Anadolu Kartalı, Arnavut oyuncularının attığı gollerle galibiyete uzandı

Taraftarlar 
hasret giderdi

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 
ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Medipoll Başakşe-
hir’i Endri Çekici ve Sokol Cikalleshi’nin attığı gollerle 2-1 
mağlup ederken, Yeşil-Beyazlı taraftarlar yaklaşık 1,5 yıl 
sonra stadyumdaki yerlerini aldı. Büyük bir heyecana sahne 
olan karşılaşmada maç boyu takımlarını destekleyen Kon-
yasporlu taraftarlar stadyumdan mutlu ayrıldı. Özellikle ilk 
yarının ortaları ve maçın ikinci yarısında Konyaspor’a büyük 
bir güç olan taraftarlar takımın 2-1 öne geçmesinden sonra 
ise Başakşehirli futbolculara ciddi baskı oluşturdu. 
n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 6
2.İH KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
3.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 3 0 3 4
4.KASIMPAŞA 2 1 1 0 3 1 2 4
5.KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 1 4
6.TRABZONSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3
7.GALATASARAY 1 1 0 0 2 0 2 3
8.FENERBAHÇE 1 1 0 0 1 0 1 3
9.ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3
10.HATAYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.ANTALYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.GÖZTEPE 1 0 1 0 1 1 0 1
13.GAZİANTEP FK 2 0 1 1 2 3 -1 1
14.ADANA DEMİRSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
15.KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
16.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 -3 1
17.SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 3 -2 0
19.MALATYASPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0
20.GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
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