
Babacan’ın partisinde 3 KonyalıTarih onurlu duruşu yazacak!
Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu, 
Konya’daki konutunda 
gazetecilerle bir araya geldi. 
Pelikancılara karşı mücadele 
verdiğini anlatan Davutoğlu, 
Başbakanlığı döneminde 
kendisine karşı karalama 
çalışmaları yapanlara sert 
çıkarak, “Tarih onları değil 
onurlu bir duruş sergileyen 
beni yazacaktır” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 13TE

Ali Babacan yeni partinin 
kuruluş dilekçesini 
İçişleri Bakanlığı’na 
vereceklerini açıkladı. 
Babacan’ın 90 kişilik 
Kurucular Kurulu 
listesi sızdı. Listede 
Konya’dan İşadamı 
Mahmut Sami Topbaş, 
Mühendis Mustafa Ergen 
ve Öğretmen Furkan 
Aydoğan’ın isimleri yer 
alıyor. n HABERİ MERKEZİ
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Kadın personele 
karanfil verdi

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Meram Belediye-
sinde çalışan kadın personelin 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutladı. Ofislerinde ve sahada 
çalışan kadın personeli ziyaret 
eden Başkan Mustafa Kavuş, 
onlara karanfil hediye etti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ömer Seyfettin
önemli bir yazar

Sorunlar ortak 
akılla çözülecek

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından düzenlenen 
programda yazar Necati Mert 
Ölümünün 100. yılında Ömer 

Seyfettin’i anlattı. Mert, “Ömer 
Seyfettin’in hikayelerindeki kara-
manlar dürüst, ahlaklı, minnetsiz, 
dindar ve Türk… olarak geçer” 

dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ih-
racatta yaşanılan sorunlara ortak 
akıl çerçevesinde çözüm önerileri 
oluşturarak Konya’nın ihracatını 
daha ileriye götürme adına katkı 

sağlayacaklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Korkutan tablo! 
Düğün sezonunun yaklaştığı bugünlerde evlenecek çiftler piyasayı didik didik araştırıyor. Düğün yapmanın ve yeni bir 
ev kurmanın masrafları ise adeta el yakıyor. Düğünün en düşük maliyeti, ortalama 80-100 bin lira arasında değişiyor

ORTALAMA BİR 
DÜĞÜN 80 BİN LİRA!

Ortalama seviyedeki düğün salonlarının fi-
yatları 10 bin lira olurken, gelinlik ve damat-
lık fiyatları da 7 bin ile 9 bin lira arasında 
değişiyor. Altın ve birçok ürünün fiyatlarının 
artmasıyla beraber diğer masraflarda hesa-
ba katıldığında düğün ve kına masrafları 
toplam 70-80 bin liraya kadar çıkıyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

YÜKSEK FİYATLAR
DÜŞÜNDÜRÜYOR

Altın fiyatlarının alıp başını gittiği bu 
dönemde beyaz eşyadan mobilyaya, 
halıdan perdeye kadar birçok üründe 
fiyatların yükseliş eğiliminde olması 
haliyle düğün masraflarının da artmasını 
beraberinde getiriyor. Bu masrafların 
başında çiftleri en çok zorlayan çiftler 
için beyaz eşya, altın ve mobilya geliyor.

0605 Emniyet hırsızlara
göz açtırmıyor!

Huzur Bahçeleri’nde 
kura heyecanı 11 ÖĞ-DER Konya’da 

sorunlarını tartıştı 12 Yol-İş kadınların 
gününü kutladı

TARIMSAL DESTEK
41 MİLYONA ULAŞTI

Konya’da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına 
katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla bugüne 
kadar Büyükşehir tarafından yapılan tarımsal destek 

miktarı 41 milyon liraya ulaştı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

OĞLUYLA AYNI 
OKULU KAZANDI

Konya’da tıp fakültesini kazanmasına rağmen 12 Eylül 
darbesi öncesi yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle 

üniversiteye gidemeyen 5 çocuk annesi Dilek Gücüye-
ter, geçen yıl üniversite sınavında oğluyla aynı okulu 

kazandı. n HABERİ SAYFA 12’DE

Donanımlı gençler yetişiyor 
Konya’nın önemli eğitim kurumlarından olan Formkampüs Koleji, 
uyguladığı eğitim modeliyle dikkatleri üzerinde topluyor. 
Formkampüs, seçici davranarak bünyesine kattığı uzman kadro-

suyla, Anadolu’da değerleri olan insanların akademik anlamda da 
güçlü bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE  
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Formkampüs Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Erdem, “Değerleri olan ama dünyayla 
yarışacak akademik bilgisi güçlü olan, donanımlı bireyler yetiştirmek istiyoruz” dedi 

‘Donanımlı gençler 
yetiştirmek istiyoruz’

Konya’nın önemli eğitim kurum-
larından olan Formkampüs Koleji, 
uyguladığı eğitim modeliyle dikkat-
leri üzerinde topluyor. Formkampüs, 
seçici davranarak bünyesinde kat-
tığı uzman kadrosuyla, Anadolu’da 
değerleri olan insanların akademik 
anlamda da güçlü bireyler olarak 
yetişmesini amaçlıyor. Bu anlam-
da sektörde fark oluşturacak eğitim 
modelleri geliştiren Formkampüs, 
anaokulu, ilkokul, ortaokul, Fen ve 
Anadolu Lisesi olarak verdiği eğitim-
le, bünyesindeki öğrencilerin baştan 
sona kadar iyi bir eğitim almasını 
sağlıyor. 

BÜYÜK BİR KAMPÜSÜMÜZ VAR 
Formkampüs’le ilgili bilgiler ve-

ren Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Erdem, teknik olarak donanımlı bir 
altyapıya sahip olduklarını söyledi. 
Kolej binalarının 2 müstakil alandan 
oluştuğunun bilgisini veren Erdem, 
“İlk binamızda anasınıfı, ilk ve orta-
okul guruplarımız var. İkinci bina-
mızda lise bölümüz, Fen ve Anadolu 
Lisesi var. Toplam bin 300 kontenjanı 
olan büyük bir kampüsüz. Anasınıfla-
rı 20, ilkokul, ortaokul ve lise sınıfları 
ise 24 mevcutlu olarak eğitim devam 
ediyor. Zaten bu konuda bir standart 
var, mevzuata göre sınıflarda en çok 
24 öğrenci olabilir. İlköğretim bina-
mızda 28 dersliğimiz var. Lise bina-
mızda da 29 dersliğimiz var. Her iki 
binamızın da kapalı spor salonları 
var. 2 adet konferans salonumuz 
var. Resim, müzik dersliklerimiz ve 
atölyelerimiz var. Sosyal faaliyet anla-
mında çok yoğun çalışan bir okuluz. 
Öğrencinin yaş gurubuna göre sosyal 
olmasını önemsiyoruz. Bununla ilgili 
bütün altyapımız mevcut ve öğret-
menlerimiz çok donanımlı. Geçen yıl 
Türkiye geneli robotik kodlama yarış-
masında öğrencilerimiz Konya birin-
cisi olmuştu. Yine satrançla ilgili kü-
çük kızlar kategorisinde öğrencimiz 
Konya birincisi oldu, Türkiye derecesi 
yaptı. Çokça bu anlamda faaliyetimiz 
var. Biz öğrencilerin bulunduğu gu-
ruba göre dersle birlikte sosyal aktivi-
teleri de önemsiyoruz” dedi. 

ZORUNLULUKTAN 
DEĞİL İSTEYEREK AÇTIK 

Formkampüs Koleji’nin bugünle-
re gelişiyle ilgili bilgiler veren Erdem, 
dershanelerin kapanma süreciyle or-
taya çıkan dönüşümü hatırlattı. “O 
sürecin yaşanmasının ardından bir 
geçiş süreci vardı. Dershaneler ka-
pandı, isteyenler özel öğretim kursu-
na döndü, isteyenler temel lise oldu” 
diyen Erdem, geçiş sürecinin 4 yılın 
sonunda tamamlandığını söyledi. 
Kendilerinin de dershane temelli bir 
okul olduğunu ancak dershanelerin 
kapanma sürecinden bağımsız olarak 
bu dönüşümü gerçekleştirdiklerinin 
altını çizen Erdem, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Biz eğitimin her alanında 
olmalıyız diyorduk, hayallerimiz vardı 
ve 2013 yılında ilköğretim binamızı 
hizmete açtık. Bu süreçte dershane-
lerin kapanmasıyla ilgili süreç yoktu. 
Biz o süreçten bağımsız bu işi yaptık. 
1 yılın ardından dershanelerin ka-
panması gündeme geldi ve var olan 
binalarımızı kapattık, herhangi bir 
dönüşüme girmedik, bahçemiz mü-
sait olduğu için hemen lise binamızı 
da yaptık. Hızlı bir şekilde okullaşma-
ya geçmiş olduk. Yani bizim çıkışımız 
dershanelerin kapanmasıyla olmadı. 
Okulumuzu zorunluluktan değil iste-
yerek açmış olduk.”

DONANIMLI GENÇLER 
YETİŞTİRMEK HEDEFİMİZ

Formkampüs Koleji olarak eği-

tim alanındaki bakış açılarından 
bahseden Erdem, “Kendimizi şöyle 
konumlandırıyoruz: Biz renkli bir ül-
kede yaşıyoruz. Bizim bakışımız şu: 
Anadolu’da değerleri olan insanların 
akademik anlamda da güçlü bireyler 
yetiştirmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Biz herhangi bir vakfa, herhangi bir 
cemaate, herhangi derneğe üye de-
ğiliz. 4 bağımsız öğretmen, ama de-
ğerleri olan insanlarız. Bu coğrafyanın 
değerlerine sahip çıkan insanlarız. 
Kendi çocuklarımızı, kendi gençleri-
mizi de değerleri olan ama dünyayla 
yarışacak akademik bilgisi güçlü olan, 
donanımlı olarak yetiştirmek istiyo-
ruz. Hedeflediğimiz veli ve öğrenci 
kitlesine ulaştık. Bu şekilde çalışıyo-
ruz. Kurumumuz eğitim-öğretimde 
ciddi planlamalar yapar, hijyeniktir, 
sağlıklı bir ortam sunar” diye konuş-
tu. 

HEDEFLERİMİZ 
SÜREKLİ YÜKSELİYOR 

Okullaşmaya geçtiklerinde ortaya 
koydukları hedefe kısa sürede ulaştık-
larını hatta hedeflerin de üstüne çık-
tıklarını dile getiren Erdem, “Hedefler 
sabit değil, sürekli değişiyor. Biz her 
geçen gün hedef yükselten bir kuru-
muz. Şuan Konya’nın en iyi okulların-
dan biriyiz. Ama iyinin de iyisi vardır. 
Biz bunun için çaba gösteriyoruz. 
Öğrencilerin aldığı puanlar somut 
göstergelerdir. Onlara baktığımız 
zaman yerimiz çok iyi. Bizde okuyan 
her öğrencinin üniversite kazanması 
yeterli değil, her öğrencinin istediği 
bölümü kazanmasını sağlamak isti-
yoruz. Şuan buna yakın bir çizgideyiz. 
Faaliyetlerimizi de buna göre sürdü-
rüyoruz” ifadelerini kullandı. 

İNGİLİZCEDE STANDARTLARIN 
ÜSTÜNDELER

Yabancı dil eğitimine önem ver-
diklerini belirten Erdem, özellikle bu 
noktada önemli bir eğitim program-
larının olduğuna dikkat çekti. İngiliz-
ce eğitimine anasınıfından itibaren 
başladıklarının bilgisini veren Erdem, 
“Anasınıfında, ilkokulda ve ortaokul-
da devletin koyduğu standartların 
ilerisinde bir program uyguluyoruz. 
İngilizceyi çok önemsiyoruz. Hatta 
ortaokuldan itibaren ikinci bir dili de 
önemsiyoruz ve Almanca dersi de ve-
riyoruz” dedi. 

VAR OLAN POTANSİYELİ 
ORTAYA ÇIKARIYORUZ

“Her öğrenciyi Türkiye birinci-
si yapacağız diye bir şey yok” diyen 
Erdem, önemli olan her öğrencinin 
potansiyelini ortaya çıkarmak oldu-
ğunu savundu. Konuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Erdem, şöyle 
devam etti, “Biz öğrencilerimize veya 
velilerimize şunu söylüyoruz: var 
olan potansiyeli en iyi şekilde ortaya 
koyacak bir irade göstermemiz gere-
kiyor.  Şuan gelen her öğrenci, planlı, 
programlı bir şekilde çalışsın, bizim 

verdiğimiz programlar çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürsün ve arzu ettiği 
yeri kazansın düşüncesiyle çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Geçmiş yıllar-
daki başarılarımıza baktığımızda da 
buna çok yakın bir yerdeyiz. Bizim ül-
kemizin gerçekleri nelerdir; değerleri 
olan ve akademik başarılı olan insan-
lar yetiştirmek. Öğrencilerimiz yanlış 
işler yapmasınlar istiyoruz. Çünkü 
onlar bizim çocuklarımız, buna göre 
yönlendirmeler yapıyoruz.” 

ÖĞRETMEN OLMAMIZ BÜYÜK 
AVANTAJ

Formkampüs Koleji’nin 4 kuru-
cu ortağının da öğretmen olmasının 
kendilerine büyük avantajlar sağla-
dığına dikkat çeken Erdem, şunları 
kaydetti, “Biz kendi mesleğimizi işlet-
me olarak yapıyoruz, dolayısı ile plan-
lamalarımız yaparken, bize bu konu 
artı olarak çıkıyor. Biz öğretmen kad-
rosunu şekillendirirken hangi profil-
deki arkadaşlarla çalışmak gerektiğini 
daha iyi biliyoruz çünkü biz öğret-
meniz. O öğretmen arkadaşlar han-
gi şartlarda çalışırlarsa daha başarılı 
olurlar diye bir empati yapma gereği 
duymuyoruz çünkü biz de öğretme-
niz ve biliyoruz. Dolayısı ile ilkokulda, 
ortaokulda, lisede neler yapılırsa öğ-
renciler başarılı oluru çok iyi biliyoruz 
ve buna göre planlamalar yapıyoruz. 
Bu durum çok büyük bir artı getiriyor. 
Özel okul olmamıza rağmen disiplin 
gerçeğine inanan anlayıştayız. Eği-
timde disiplin olması gerektiğine ina-
nıyoruz. Bunu hem öğrenciye hem 
veliye anlatıyoruz ve katı kurallarımız 
var. Mesela derse giriş-çıkışla ilgili, 
forma ile ilgili, öğrencinin öğretmene 
saygısıyla ilgili katı kurallarımız var. 
Şekil olarak doğru şeyler yaptığınızda 
içeriğin daha sağlıklı olacağını düşü-
nüyoruz. Aynı zamanda özellikle lise-
de, çok iyi çocukların birarada olduğu 
bir okuluz. Bu da beraberinde tatlı 
bir rekabeti ve başarıyı getiriyor. Öğ-
rencilerin ve velilerin de bu noktaya 
dikkat ederek bizi tercih etmede bir 
avantaj sağlıyor.”

ÖNEMLİ OLAN İYİ ÖĞRENCİNİN 
BİZİ TERCİH ETMESİ 

Öğrenci alırken nasıl bir yöntem 
belirledikleriyle ilgili bilgiler veren 
Erdem, “Fen Lisesi için bir taban pu-
anımız var. O puanı o barajı geçmiş 
öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Aynı 
zamanda Anadolu Lisesi için de bir 
baraj puanımız var. O puanı geçen-
leri kabul ediyoruz. Burslulukla ilgili 
geniş bir yelpazemiz var. Öğrencinin 
performansına göre yüzde 100 eği-
tim bursundan başlayarak aşağıya 
doğru inen bir bursluluk sistemimiz 
var.  Bu konuda burslulukla okuyan 
çok öğrencimiz var. Bu sayıyı plan-
layarak yapıyoruz. Biz bu olaya ticari 
bakmıyoruz, önemli olan iyi öğren-
cinin bizi tercih etmesidir” şeklinde 
konuştu. 

TECRÜBELİ ARKADAŞLARLA 
ÇALIŞIYORUZ 

Öğretmen seçiminde de oldukça 
titiz davrandıklarını ve bu noktada 
çeşitli kriterlerinin olduğunu belir-
ten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Birinci kriterimiz şu; biz kendi ço-
cuğumuzu, okuldan bağımsız olarak 
düşündüğümüz zaman, bize gelen 
bir öğretmenimizde okutmak istiyor-
sak, gönül rahatlığıyla o öğretmeni 
çocuğumuz için istiyorsak, biz o öğ-
retmenle çalışırız. Yeni mezun, tecrü-
besiz olan öğretmen arkadaşlarımızla 
çok çalışmak istemiyoruz. Biz tecrü-
beli arkadaşlarla çalışıyoruz. İkincisi; 
çalıştığımız öğretmen arkadaşların 
piyasada kendini ispat etmiş olma-
sı gerekiyor. Üçüncüsü; öğretmen 
arkadaşlarımızın bizim anlayışımıza 
ve vizyonumuza uymasını istiyoruz.  
Her kurumun kendini ön plana çıkar-
dığı bir yönü vardır. Formkampüs’ü 
ön plana çıkaran; biz çok iyi bir öğret-
men kadrosuyla çalışıyoruz. Veli bizi 
tercih eder etmez ama biz çok iyi bir 
öğretmen kadrosuyla çalışıyoruz.”

NİTELİKLE NİCELİK PARALEL 
GİTSİN İSTİYORUZ

Formkampüs’ün önemli bir mar-
ka haline geldiğini ve hem Konya’nın 
ilçelerinde hem de diğer şehirlerde 
frençayzing olarak okul açmak iste-
yenlerin olduğunu söyleyen Erdem, 
“Ama biz bunu doğru bulmuyoruz. 
Kendimize ait uyguladığımız bir eği-
tim modeli var ve biz bununla büyü-
mek istiyoruz. Şuan konjonktür gere-
ği hızlı büyümeyi doğru bulmuyoruz 
ama planlarımız var. Yeni bir kam-
püs yapmayı düşünüyoruz ve doğru 
zamanı bekliyoruz. Çok öğrencimiz 
olsun, okulu dolduralım istemiyoruz. 
Nitelikle niceliği paralel götürmek 
istiyoruz. Doğru adımlarla büyümek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEKTEN UMUTLUYUZ 
Eğitim sistemine dair değerlen-

dirmelerde de bulunan Erdem, şun-
ları kaydetti, “Eğitim noktasında iyi 
olacağına ilişkin çok büyük bir umu-
dumuz var. Yeni bakanımızla birlikte 
çok büyük değişiklik olacağını görü-
yoruz. Bakış açısının sağlıklı olduğu-
nu düşünüyoruz. Burada öğrencinin 
birey olarak önemsendiği bir yapıya 
doğru gidiyoruz. Bunu yaparken öğ-
retmenlerin çok kıymetli olduğu bir 
anlayışla yola devam ediyoruz. Bun-
lar arzuladığımız doğru yaklaşımlar. 
Hedeflenen noktaya ulaşmak kolay 
değil, zaman istiyor. Ama bakış açı-
sı olarak doğru bir yerdeyiz. Ülkenin 
gelecekteki 50 yılını şuandaki eğitim 
politikası şekillendirecek. Eksiklerimiz 
olduğunu düşünüyorum ama gittiği-
miz yolun da doğru olduğunu düşü-
nüyorum.” 

İŞİNİ İYİ YAPAN TAKDİR GÖRMELİ 
Son günlerde bazı özel okullarla 

ilgili ortaya çıkan olumsuz durumlarla 
birlikte tüm özel okulların aynı kefeye 
konulmaması gerektiğini söyleyen 
Erdem, “Bizim bulunduğumuz sektör 
çok hassas bir sektör. Her sektörde 
olduğu gibi bizim sektörümüzde de 
işini iyi yapan var iyi yapmayan var. 
Ama işini iyi yapman birkaç kurum-
dan dolayı bütün özel okulları kötü 
gibi adlandırmak çok yanlıştır. Bunu 
bir öğretmen olarak, bir veli olarak, 
bir işletmeci olarak doğru görmüyo-
rum. İşini iyi yapanlar takdir görmeli, 
işini iyi yapmayanlar zaten süreç içe-
risinde sektörden ayıklanacaktır. Özel 
okulların da hakettiği algıya, değere 
yakın bir zamanda ulaşacağını düşü-
nüyorum” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Cemil Erdem
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    Gece Gündüz
Konya                 5 °C   15 °C

Karaman           8 °C 17 °C 

Aksaray             8 °C       19 °C

Ankara              9 °C 16 °C
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Düğün sezonunun yaklaştığı bugünlerde evlenecek çiftler piyasayı didik didik araştırıyor. Düğün yapmanın ve yeni bir ev 
kurmanın masrafları ise adeta el yakıyor. Düğünün en düşük maliyeti, ortalama 80-100 bin lira arasında değişiyor

Düğün masrafı korkutuyor
Evlenip yuvalarını kurmak iste-

yen gençler, yaklaşan düğün sezonu 
öncesinde piyasada sıkı bir araştırma 
yapıyor. Kimileri bazı temel eşyaları 
şimdiden alıp, taksitler halinde öde-
meye başlamayı planlarken, kimileri 
ise sadece fiyatları sorup piyasa araş-
tırması yapmakla yetiniyor. Düğün 
yapmanın maliyeti ise en düşük 80 
bin ile 100 bin TL arasında değişken-
lik gösteriyor. 

Kına gecesi ve düğün masrafları 
çiftlerin maddi durumlarını bir hayli 
zorluyor. Ortalama seviyedeki düğün 
salonlarının fiyatları 10 bin lira olur-
ken, gelinlik ve damatlık fiyatları da 
7 bin ile 9 bin lira arasında değişiyor. 
Altın ve birçok ürünün fiyatlarının 
artmasıyla beraber diğer masraflar-
da hesaba katıldığında düğün ve kına 
masrafları toplam 70-80 bin liraya 
kadar çıkıyor.

Altın fiyatlarının alıp başını gittiği 
bu dönemde beyaz eşyadan mobil-
yaya, halıdan perdeye kadar birçok 
üründe fiyatların yükseliş eğiliminde 
olması haliyle düğün masraflarının 
da artmasını beraberinde getiriyor. 
Bu masrafların başında çiftleri en çok 
zorlayan çiftler için beyaz eşya, altın 
ve mobilya geliyor. Bedesten esnaf-
larıyla yaptığımız röportajda düğün 
sezonun yaklaşmasıyla beraber pi-
yasada durgunluk olduğuna dikkat 
çeken Kadiroğulları Beyaz Eşya Sahi-
bi M. Ali Aksoy, “Geçen seneye göre 
beyaz eşya fiyatları artmış durumda. 
Evlenecek çiftlerimizi fiyatlardan do-
layı daha alternatif markalara yönel-
tiyoruz. Artık belli markaları almaya 
vatandaşın gücü yetmiyor. Bunu 
biraz daha düşük markalar ve yan 
markalarla daha uygun fiyat çıkar-
maya çalışıyoruz” dedi.

‘İDEAL OLANI SEÇSİNLER’
Yeni evlenecek çiftlere alışve-

riş ve marka konusunda ideal olanı 
seçmeleri gerektiğini tavsiye eden 
Aksoy, “Düğün için alışverişe gelen 
müşterilerimizde, yeni nesil gençler 
lüks markalara yöneliyor. Ödeme 
kısmına geldikleri zaman ise sıkıntı 
çekiyorlar. Gelen müşterilerimizde 
kullanacağı ürünlerin daha ideal ola-
nı seçtikleri zaman fiyatlar konusun-
da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. 
Bazı çiftlerde ise şunu görüyoruz 
daha lüksünü daha pahalısını almak 
istiyorlar. Ama fiyatlar geçen seneye 
göre yüzde 60 oranında artmış du-
rumda” ifadelerini kullandı.

Çiftlerin ödeme konusunda sı-
kıntı çekmemeleri için alternatif 
markalara yönelmeleri gerektiği dile 
getiren Aksoy, “Ödeme konusun-
da ise vatandaşlarımıza elimizden 

geldiği kadar yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz. Taksitlendirme seçenekle-
riyle beraber banka kredisi ve elden 
taksit imkanıyla beraber ödeme se-
çenekleri sunuyoruz. İnşallah hem 
fiyatların hem de piyasa durumunun 
düzeleceğini temenni ediyorum. Bel-
li markaların alternatifleri var zaten 
kullanacakları süreç bellidir. Her iki 
tarafında birbirini böyle şeylerle sı-
kıntıya sokarak üzmesine gerek yok 
önemli olan çiftlerin mutluluğudur” 
diye konuştu. 

‘SATIŞLARDA HAREKET YOK’
Evlenecek çiftlerin düğün mas-

raflarındaki önemli bir kalem de 
mobilya. Düğün sahiplerinin yaptığı 
alışveriş listesinde olan yatak odası, 
yemek odası ve koltuk takımı grup-
larına ortalama 20 bin liraya sahip 
olabiliyorken bütçenin biraz daha 
üzerine çıkarak 30-40 bin lirayı da 
mobilya alınabiliyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Enzi-
mo Mobilya Genel Müdürü Abdullah 
Kara, geçen seneki fiyatlar üzerin-
den satış yaptıklarını dile getirerek, 
“Bizim markamız kurumsaldır. Ku-
rumsal olduğumuz için geçen yılın fi-
yatları devam ediyor. Ürünlerimizde 
KDV indirimi devam ediyor. Geçen 
sene üzerinden fiyatlarımız devam 

edecek ve bu süreç Mart ayının so-
nuna kadar sürecek” dedi.

Düğün sezonunun yaklaşma-
sına rağmen mobilya sektöründeki 
durgunluğa da dikkat çeken Kara, 
“Piyasada ve satışlarda genelde ko-
nuştuğumuz çevremizdeki mağaza-
larda dahil bir durgunluk var. Düğün 
sezonu yaklaşıyor yavaş yavaş fakat 
satış konusunda herhangi bir hare-
ket yok. Fiyatlarda indirim devam et-
mesine rağmen satışlar durdu. Ama 
önümüzdeki günlerde satışlar nasıl 
olur bilemem. Sadece mobilya ko-
nusunda değil beyaz eşya ve birçok 
üründe de durumlar aynı. Evlenecek 
çiftlerimiz ve evine yeni mobilya ala-
cak vatandaşlarımız için alacakları 
ürünlerde kalite farkı oldukça öne-
mi. Kullanılan ürünlerde ki aradıkları 
özellikler de fiyat farkını oluşturuyor. 
Örneğin metalin paslanıp paslanma-
ması boyalı malzemenin üzerindeki 
lake kullanılan malzeme farkı gibi 
nedenler ister istemez fiyatta farklılık 
oluşturabiliyor. Kendileri için hem fi-
yat, hem de kalite konusunda uygun 
olanı seçmelerini tavsiye ederim” 
diye konuştu.

DÜĞÜN YAPACAKLARIN 
KORKULU RÜYASI ALTIN

Altın fiyatlarının artmasıyla bera-

ber ortalama takı maliyeti de artmış 
durumda. Düğün sahiplerinin ve dü-
ğüne gelen davetlilerin de ceplerini 
bir hayli zorluyor. Son zamanlarda 
dünya gündeminde yaşanan olay-
larla bulduğu destekle yükseliş eği-
liminde hareket eden altının gram 
fiyatı 330 lirayı buldu. Bu yükseliş 
en çok da evlenmeyi düşünen çiftleri 
etkiledi. Yaşanan ekonomik sıkıntıla-
rın ardından düğün masraflarının da 
artmasıyla beraber altındaki durmak 
bilmeyen yükseliş de evlenecek çift-
leri maddi olarak zorluyor.

‘ALTINA YATIRIM YAPSINLAR’
Yükselişe geçen altın fiyatları ve 

yaklaşan düğün sezonu ile ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Nalçacıgil 
Sarraf sahibi Cavit Nalçacıgil, “Dü-
ğün sezonu yaklaşıyor yavaş yavaş 
düğün yapacak vatandaşlarımızın 
ellerine her ne kadar para geçiyorsa 
altına yatırım yapsınlar. Çoğu va-
tandaşımız artık düğün yapamaz 
duruma geldi. Düğün masraflarını 
minimuma indirerek küçük har-
camalarla bu işi yapıyorlar. Düğün 
yapacak çiftlerimizin karşılıklı anlaş-
maları gerekir istekleri konusunda. 
Araştırmalara göre altın son 50 yılda 
her şeyi geçti mutlaka altına yatırım 
yapsınlar. Altında geriye iniş pek gö-
rünmüyor” dedi.

‘VATANDAŞLARIN 
ALTIN ALMASI ARTIK ZOR’

Altın satışlarının durduğundan 
ve vatandaşın alım gücünün azaldı-
ğından bahseden Nalçacıgil, “Altın 
sürekli olarak yükselişte ancak bu-
nun yükselmesi bizim sarrafların ve 
kuyumcuların işine gelmiyor. Satış-
larımız çok durdu ve milletin alım 
gücü çok azaldı. Şu anda bir çeyrek 
550 TL olmuş durumda. Bırakın dü-
ğün yapmayı vatandaşların bunu al-
ması artık zor” şeklinde konuştu. 
n SALİH SEFA KULA

Cavit Nalçacıgil M.Ali Aksoy

Düğün masraflarının artmasıyla beraber yeni evlenen çiftleri yapılan düğünlerin ardından yüklü bir borç bekliyor.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi 
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün 
Konya basını ile bir araya geldi.

Davutoğlu’nu samimi buldum.
Eleştirilerin yanında Konya’nın 

kendisini sevdiğini biliyoruz.
Bunu da her seferinde ifade edi-

yor.
Dedim ya…
Samimi buldum kendisini…
Yalnız iki başlığı hatırlatmak la-

zım…
Kendisine bu soruyu da sorayım 

istedim aslında…
Fakat Hadim, Taşkent ve Altıne-

kin ilçelerindeki teşkilat açılışları dola-
yısıyla zaman yetmedi. 

İnşallah ayrıntıları fırsat buldukça 
yazmaya çalışacağım.

En önemli konu, basın buluşma-

larını neden Başbakanlığı bıraktıktan 
sonra yapıyor.

Gönül isterdi ki bu basın buluş-
malarını Başbakanlığı döneminde 
yapsaydı…

Konya’da yaygın basın temsilci-
leri ile çok sayıda buluşma gerçek-
leştirdiğini biliyoruz.

Neden o dönemde yerel basını 
çok dikkate almadı.

Ya da buluştu da bizim mi habe-
rimiz yok?

Bu sitemimizi dönemin AK Parti 
İl Başkanı Musa Arat’ın kendisine 
ilettim…

O dönemin vekillerinden Mehmet 
Babaoğlu’na ilettim. 

Ahmet Sorgun’a ilettim…
Başka…
O dönem AK Parti  MKYK Üyesi 

olan Selçuk Öztürk’e ilet-
tim…

Hiçbir sonuç alına-
madı…

O dönemde Kayseri 
ağırlığını yazarak Kayserili 
gazetecilerin Başbakan 
uçağında yerini aldığını, 
yurtdışı seyahatlerine ka-
tıldığını ama Konyalı bir 
Başbakanımız olmasına 
rağmen Konya’da Başba-
kan ile bir araya bile gelemediğimizi 
yazmıştım.

Bu uyarılarımız sonunda yerini 
buldu ve Konya’da yerel gazete sa-
hipleri sırayla yurtdışı gezilerine dahil 

edilmeye başladı.
Lakin…
Sanıyorum üçüncü 

seyahat sonrası da Ah-
met Davutoğlu Başba-
kanlığı bıraktı.

Neyse…
Bari Gelecek 
Partisi olarak Kon-

ya’nın yerel basınıyla 
ara ara bir araya gelece-
ğini öğrendik.

Bu da güzel…
Dedim ya…
Ahmet Davutoğlu bütün sorulara 

samimi cevaplar verdi. Kendisi de çok 
samimi bir insan.

Bir diğer konuyu da buradan 
sormuş olayım.

Yeni sistem için referandum ön-
cesi kendisinin ‘hayır’ dediğini kendi-

siyle birlikte aslında bazı isimlerin de 
hayır dediğini ifade etti.

Konya’da da bazı vekillerin konuta 
gelerek ‘Evet’ için ikna etmeye çalıştık-
larını da öğrenmiş oldum.

Merak ettiğim konu şu; 
Kendisiyle birlikte Referanduma 

‘hayır’ diyen başka Konya Milletve-
kili var mıydı?

Şunu da ekleyeyim ki eksik anla-
şılmasın.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ah-
met Davutoğlu yeni sistem yani partili 
Cumhurbaşkanlığı için ‘hayır’ derken 
gerekçeleriyle birlikte bu tezi ortaya 
koyduğunun da bilinmesi lazım.

Bir konu daha…
Gelecek Partisi Konya İl Başkanlı-

ğı binasının açılışı için Konya’ya gelen 
Ahmet Davutoğlu’nun Altınekin’de 
başlayan karşılama konvoyunun 
Konya’ya kadar uzandığını da Ahmet 
Davutoğlu kendisi açıkladı.

Ha bir de …
O konvoydan bazı araçlara plaka-

ları tespit edilerek ceza yazılmış.
Neden?
Konvoy yasağına uymadığı için…
Bu durum etik mi?
Konvoy yasağı açısından bakar-

sak öyle…
Diğer anlamda yorum Kon-

ya’nın…
Ahmet Davutoğlu “ben katılım-

dan memnunum” diyor.
Biz de hayırlı olsun diyelim.

DAVUTOĞLU SAMİMİYETİ VE BİRKAÇ SORU…

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Kayıtdışı çalışanlara 
itibar etmeyin!

Ahşap malzemeler ustanın 
elinde sanata dönüşüyor

Konya Demir ve Emsali Sa-
natkarlar Odası yeni bir uygulama 
başlatarak oda üyelerine yaka kartı 
hazırlattı. Başkan Kurt Vatandaş-
ları uyararak; “Evinize ve iş yeri-
nize gelen çilingir hizmeti veren 
anahtarcılara, beyaz eşya, klima, 
elektrikli ev aletleri tamir ve servis 
hizmeti verenlere yaka kartı sorul-
ması gerekmektedir. Yaka kartı 
olumsuzlukların yaşanmaması ve 
odamıza kayıtlı muhatap bulma 
açısından önemlidir. Can ve mal 
güvenliğiniz için yaka kartı olma-
yanları ev ve iş yerinize almayın” 
dedi.

Oda olarak yeni yapılan uygu-
lamayla birlikte vatandaşın güven-
liği için emniyetle koordineli olarak 
çalışılacağının altını çizen başkan 
Kurt, ev ve iş yerlerine çağırdıkları 
kişilerin yaka kartı olmasına özen 
göstermelerini yoksa mutlaka sor-
maları gerektiğini vurguladı.

Konya Demir ve Emsali Sa-
natkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt Sektörde kayıt dışı ça-
lışanların esnaflara zarar verdiğini 
belirterek; “Konya’da demir ve em-
sali iş yapan esnaflarımız, kayıt dışı 
çalışan kişilerin önüne geçilmesi 
için odamızdan önlem alınması 
talebinde bulundu. Talebi yerinde 
bulan odamız ve yönetim kurulu-
muz bu durumun önüne geçilme-
si amacıyla oda olarak yaka kartı 
uygulaması başlattık. Sektörde 
çalışan esnafımızın kanayan yarası 
olan bu konuya parmak basıyoruz. 
Haksız rekabetin önüne geçmek 
adına esnaf odalarımız böyle bir 
uygulama kararı aldı. Umarım bu 
karar, esnafımızın yararına olur. 
Odaya kaydı olmayan ya da vergi 
vermeyen ve bu işi kaçak yapan 

insanların da önüne geçmeyi umut 
ediyoruz. Vatandaşlarımız kayıt 
dışı çalışanlara başta kendi güven-
liği olmak üzere lütfen itibar etme-
sin” diye konuştu.

HAKSIZ REKABETE DUR DİYELİM
Başkan Mehmet Yüksel Kurt 

kayıt dışı çalışanların odaya kayıtlı 
üyeleri güvenlik açısından bir hayli 
zora soktuğunu belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu haksız rekabet 
ve kazancı önlemek amacı ile Kon-
ya’da bulunan esnafımıza kimlik 
kartları düzenlenmiştir. Kartların 
özelliği ıslak mühür ve imzamızın 
olmasının yanı sıra sağ üst köşede 
odamızın renkli bandrolü bulun-
maktadır. Üyelerimiz adına düzen-
lenen kimlik kartlarımız dağıtılmış 
olup, kimlik kartları olmayan ve 
kimlik kartlarını kopyalamak sureti 
ile çoğaltıp çekim yapanlar hakkın-
da ilgili birimler tarafından cezai 
işlem uygulanacaktır. Tüketicileri-
mizin iş yaptırdıkları esnaflara yeni 
kimlik kartlarını sormalarını kartı 
olmayan ve kayıt dışı çalışanlara 
itibar etmemesini istiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde 27 yıldır 
ahşap ustalığı yapan Mustafa Ka-
sap, ceviz ağacından ev eşyaları-
nın yanı sıra dekoratif hediyelik 
ürünler yapıyor. Küçük yaşlarda 
ahşap işlemeciliğine gönül veren 
Kasap (61), ilerleyen yıllarda hobi-
sini mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık, 
27 yıldır bu mesleğe gönül veren 
Mustafa Kasap, unutulmaya yüz 
tutmuş ahşap işlemeciliği sanatı-
nı gelecek nesillere aktarmak için 
çaba harcıyor.

İlçedeki Marangozlar Sana-
yii’nde bulunan 200 metrekarelik 
atölyesinde çalışan Kasap, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, ceviz 
ağacından torna ve el işlemeleriyle 

ev eşyalarının yanı sıra şekerlik, 
kahvaltılık tabaklar, çerezlik, servis 
tabağı, dibek, mumluk gibi süs eş-
yaları da ürettiğini bildirdi. Müşte-
rilerinin ürettiği eşyalara büyük ilgi 
gösterdiğini anlatan Kasap, “Ürün-
lerimi ilçe dışında da tanıtarak 
farklı illerde belli bir pazar oluştur-
mayı hedefliyorum.” dedi. Ahşap 
eşyaların diğer malzemelere göre 
daha sağlıklı ve estetik olduğunu 
dile getiren Kasap, “Ahşap mal-
zemelerde kimyasal madde yok. 
Görünüm açısından da çok hoş. 
Vitrinleri süsleyebilecek özelliğe 
sahip ürünler.  Üretim çeşitliliğini 
artırmayı istiyorum.” diye konuştu.
n AA

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ihracatta yaşanılan sorunlara ortak akıl çerçevesinde çözüm önerileri 
oluşturarak Konya’nın ihracatını daha ileriye götürme adına katkı sağlayacaklarını söyledi

‘İhracattaki sorunları
ortak akılla çözeceğiz’

KTO üyelerinin AB’ye ihracatta 
yaşadığı sorunlar Çalıştay’da masa-
ya yatırıldı. Konya’nın Avrupa Birliği 
ülkelerine en fazla ihracat yaptığı 5 
sektörden 45 temsilcinin katılımıyla 
düzenlenen Çalıştay’da 4 ana mad-
de altında 39 madde görüşüldü. 

Konya Ticaret Odası tarafından, 
Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu 
(TEBD) Projesi kapsamında “Avrupa 
Birliği Ülkelerine İhracat Yapan KO-
Bİ’lerin Yaşadıkları Zorluklar” konu-
lu Konya KOBİ Çalıştayı gerçekleş-
tirildi. Makine, Döküm, Otomotiv, 
Gıda ve Ayakkabı olmak üzere Kon-
ya’nın Avrupa Birliği ülkelerine en 
fazla ihracat yaptığı beş sektörden 
45 temsilcinin katılımıyla düzenle-
nen Çalıştay’da 4 ana madde altında 
39 madde görüşüldü. 

Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk: 
“2013 yılından beri doğrudan dış 
ticaretimizi olumsuz etkileyecek 
küresel siyasi gelişmeleri yaşadık. 
Komşu ülkelerde yaşanılan istikrar-
sızlık ve belirsizliklerin yanında, ge-
lişen ekonomilerin para sıkılaştırma 
politikasına dönmesi ve ticarette 
korumacılık eğilimleri ile artık para 
akışının ve ticaretin zorlaştığı bir sü-
reç geçirdik. 2019 yılında ticaret sa-
vaşlarının gölgesinde dünyaya daha 
fazla açılmanın yollarını aradık. Kü-
resel ekonominin içinde bulunduğu 
durumda ya içimize kapanacaktık 
ya da fedakârca, cesaretle daha çok 
çalışacaktık. İşte bu sebeple, ihra-
catçılarımız büyük bir övgüyü hak 
etmektedir. Şehrimizin ülkemizin 
büyümesine öncülük eden tüm ih-
racatçılarımıza canı gönülden teşek-
kür ediyorum” dedi.

80’li yılların başında ihracata dö-
nük ekonomik modeli benimseyen 
Türkiye’nin 2002 yılından sonra dış 
ticarette yeni bir atağa geçerek eko-
nomisini daha güçlü hale getirdiğini 
ifade eden başkan Öztürk, “Şu an 

dünyadaki ihracattan aldığımız pay 
yüzde 1’in altında. Hedefimiz ise 
kısa vadede dünyadaki ihracat pa-
zarından yüzde 1,5’lik pay almaktır. 
Bu rakamları yeterli görmüyoruz. 
Bunun için yeni planlamalar yapma-
lı, stratejiler belirlemeli ve metotlar 
oluşturmalıyız. Hedefler, ülkemizin 
tek bir bölgesinin değil, bütün böl-
gelerinin kapasitesinin en üstünde 
üretim yapması ve ihracat gerçek-
leştirmesiyle ancak yakalanabilir. 
İşte bu noktada Türkiye ihracatına 
katkı sağlayan ve gelecekte de bu 
katkıyı katlayarak artıracak olan şe-
hirlerin başında Konya gelmektedir” 
dedi.

2012 yılından itibaren Kon-
ya’nın yurt dışına açılmak için pro-
jelere ağırlık verdiklerini ifade eden 
Başkan Öztürk, “2002 yılında sade-
ce 100 milyon dolar ihracat yapan 
Konya, o yıldan sonra atağa kalkarak 
2011’de 1 milyar dolar ihracat ba-
rajını aşmıştır. 2002 yılında binde 3 
olan ihracat payımızı, 2011’de binde 
7’ye çıkardık. Geldiğimiz noktada 
Konya yıllık 2 milyar dolar ihracat 
barajını aşan bir şehir olmuştur. 
2011’den 2019’a yüzde 100’lük bir 
artış sağladığımız bu dönemde Tür-
kiye’nin artış oranı ise yüzde 30 se-

viyesinde gerçekleşmiştir. Bu peri-
yotu daha geriye taşırsak Konya’nın 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
bir ihracat artışına imza attığını gö-
rebiliriz” şeklinde konuştu.

Öztürk, dış ticarete yönelik ger-
çekleştirdikleri faaliyetler hakkında 
bilgi vererek, “Konya Ticaret Odası 
olarak şehrimizin Türkiye ihracatın-
dan aldığı payı yüzde 3 seviyesine 
çıkarmak için programlı olarak ça-
lışmalar yürütmekteyiz. Şehrimiz 
ihracatın gelişmesi için firmaları-
mızla birlikte birçok başarılı faaliyet 
gerçekleştirdik. KTO Dış Ticaret 
Merkezimizde ilimiz ve bölgemiz 
ihracatını, ihracatçı firma sayısını ve 
ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye 
ve artırmaya yönelik firmalarımıza 
danışmanlık ve rehberlik hizmeti 
sunmaktayız. İhracatını artırmak is-
teyen ve ihracata başlamak isteyen 
tüm firmalarımızın, dünyadaki en 
uygun pazara yönelme konusunda 
Merkezimizle işbirliği içinde çalış-
malarını tavsiye ediyorum. 180 ül-
keye ihracat yapan Konya, ihracatçı 
firma sayısı ile nitelikli ürün ihracatı 
ve ihracat çeşitliliği ile bugüne kadar 
yakaladığı başarıyı bu salonda da gö-
rüldüğü gibi ortak akıl çerçevesinde 
daha ileriye taşıyacaktır. Bugün dü-

zenlediğimiz Çalıştay’ın şehrimiz ih-
racatını daha ileriye götürme adına 
önemli bir katkı sağlayacağına inanı-
yoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
Dış Ticaret Uzmanı Ferit Melen KTO 
Dış Ticaret Merkezi’nin faaliyetleri, 
TOBB Avrupa Birliği Birimi TEBD 
Proje Sorumlusu Selvet Mergen, 
TEBD Projesi konularında sunumlar 
gerçekleştirdiler. Dış Ticaret Mutlu 
Yılmaz da Çalıştayda görüşülecek 
konu ve maddeler hakkında bilgi-
lendirme yaptı. 

Makine, Döküm, Otomotiv, Gıda 
ve Ayakkabı olmak üzere Konya’nın 
Avrupa Birliği ülkelerine en fazla 
ihracat yaptığı beş sektörden 45 
temsilcinin katılımıyla düzenlenen 
Konya KOBİ Çalıştayı’nda değerlen-
dirilmek üzere Konya Ticaret Odası 
üyelerinden AB ülkelerine ihracat-
lar ile ilgili soru, sorun ve çözüm 
önerileri talep edilmiş, gelen talep-
ler uzman eğitmen ile paylaşılmış 
ve çalıştayda kullanılmak amacıyla 
maddeler haline getirilmiştir. Çalış-
tay sürecinde katılımcılara ‘Makro 
Sorunlar, Mikro Sorunlar, Diğer 
Sorunlar ve Beklentiler’ olmak üze-
re dört farklı üst başlıkta 39 madde 
yöneltildi. n HABER MERKEZİ

İnsan olarak yaratılıp da bir et ve 
kan kütlesi olmaktan öteye gideme-
yenlere ne denir, denirse duyarlar mı, 
duysalar anlarlar mı, şüphe duyuyo-
rum. Zira Avrupa denen alıcıyla iletişim 
kurmaya çıktığımızda; kullandığımız 
kanal ve mesajımız ne kadar insancıl 
olursa olsun, dönütümüzün asla ve 
asla insancıl olamayacağını tarih ve 
hâli hazırda geçmekte olan zaman gös-
teriyor bize. 

Öyle ki; vicdânın, aklın ve ferasetin 
terk edip bedenlerin harabelere dönüş-
tüğü varlıklarla iletişime geçmek, laftan 
anlamazlara laf anlatmak için ancak ve 
ancak “İnsan Hakları Evrensel Beyan-
nâmesi” ni işaret edebiliyoruz. Çünkü  
basmakalıp kafaları ancak basmakalıp 

yasalara kadar bunların. Çünkü sahip 
oldukları et ve kan kütleleri sadece bu 
yasaları okuyabilecek vaziyette. Yazısız 
olan, vicdan ve yürek dâhilindeki, “in-
sanlık” gerektiren durumlardan biha-
ber olan varlıklara hâliyle öğretemedik, 
öğretemiyoruz bazı şeyleri. 

Avrupa’ya geçmek isteyen sı-
ğınmacıları, Meriç Nehri yakınlarında 
dövüp elbiselerini alan mahlukâtlara si-
yasi bir jargon olarak “Yunan Güvenlik 
Güçleri” denilse de insan olanın kula-
ğına “Yunan İnsanlık Tehditleri” olarak 
yansıyor. İnsan olan, yapılan şeyin in-
sanlık dışı olduğunun farkında. 

Gel gör ki insanlıktan nasibini al-
mamışlar için zevk hâlâ dört köşe, çok 
köşeli dimağlarında. 

Hâliyle köşeli dimağ-
lar kolaylıkla varmıyor 
insan olmanın şuuruna. 
İnsan olmak kolay değil, 
önce “Düz olun, mert 
olun.” desek de namertliği 
kendine ilke edinen, bin 
bir türlü haysiyetsizlikle 
düz olamıyor, oluşturuyor 
köşelerini. Sonra onun 
köşeleri yırtıyor insanlık 
yolunu. Paramparça edi-
yor. Hatta onların köşeleriyle yırttıkları 
insanlık yolundan mâsum insanların 
kanları ve gözyaşları akıyor. Olan yine 

mâsum olana ve insan 
olana oluyor. 

BM hukuku da, AB 
hukuku da, İnsan Hakları 
Evrensel Beyânname-
si’nin 14. maddesi de 
söylüyor: “Her insanın 
zulüm karşısında başka 
ülkelere sığınmaya ve 
bu ülkelerde sığınmacı 
işlemi görmeye hakkı 

vardır.” Ayrıca 1951 Sözleşmesi de 
1967 Protokolü de ülkelerindeki savaş 
nedeniyle gelen her kişinin sığınma 

başvurusunu alma ve sonuca bağ-
lama zorunluluğunu anlatıyor. Tüm 
bunlara rağmen sığınmacı botlarını 
şişleyen; kadın, çocuk demeden şid-

dete başvuran ve bunla da yetinmeyip 
sığınmacıların elbiselerine el koyan Yu-
nanistan insanlık elbisesini çoktan çı-
kardığını, zorbalığa soyunduğunu açık-
ça kanıtlıyor. Ve her zamanki gibi dilini 
yutan AB, bu kez sessiz olmakla da 
kalmayıp Yunanistan’a teşekkür ediyor 
ve yardım gönderiyor. Haysiyetsizde 
tarih bilinci de arayamayız ama biz yine 
de belirtelim: Bir zamanlar Nazilerin 
saldırılarından kaçıp Suriye’ye sığınan 
Yunanlar çok çabuk unuttu insanlığın 
nasıl bir şey olduğunu. Normal karşı-
larım tabii, dedim ya dimağları çok kö-

şeli. Ne hatır, merhamet var o dimağda 
ne de insanlık şerefi. 

Dünya döndükçe, gece kendini 
gündüze teslim ettikçe ders alıyorum. 
Mazluma sahip çıkan bir devlete, uğru-
na yılmadan çalıştığım ve çalışacağım 
bir vatana ve bayrağa, onurlu bir mille-
te sahip olduğum için hamd ediyorum. 
Ve kendimi Bestami Yazgan’ın şu dize-
lerinde buluyorum:

“Ey zalim,
İstersen bütün dünyaya
Her gece,
Kapkara yazılar yazdır.
Nişan almış
Karanlığın kalbine,
Mazlumların gözyaşları beyazdır...”

ÇOK KÖŞELİ DİMAĞLAR

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 

Mehmet Yüksel Kurt 



5 10 MART 2020HABER

Şehidin adını taşıyan 
kütüphaneye kitap desteği

Karaaslan Hobi Bahçeleri’nin
yeni sahipleri belli oluyor

Konyalı Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (KONSİAD) şehidini 
unutmadı. İdlip’teki hain saldırıda 
hayatını kaybeden Teğmen Bay-
ram Olgun için taziye ziyaretinde 
bulunan KONSİAD, şehidimiz adı-
na yapılan kütüphaneye İstanbul 
Konyasporlular Derneği ile kitap 
desteğinde bulundu.

KONSİAD Konya Şube Başkan 
Yardımcısı İlhan Işık, “Türk Milleti 
olarak atalarımızdan kalan emane-
ti, bu vatanı korumak için canlarını 
hiçe sayarak vatan aşkıyla sava-
şan aziz şehidimiz başta Bayram 
Olgun’a ve onunla birlikte şehitlik 
unvanına ermiş silah arkadaşlarına 
Allah’tan rahmet ailelerine sabır 

ve baş sağlığı diliyorum. Bu yaşa-
nan onur gurur başka bir toplum, 
başka bir millette yoktur. Allah 
bize bu bilinci nasip ettiği için şü-
kürler olsun. Yiğitlerimiz bize şe-
faatçi olsun. Onlar bizlere haklarını 
helal etsin. Şehitlerimiz için Meh-
met Akif Ersoy’un dediği gibi ‘Bay-
rakları bayrak yapan üzerindeki 
kandır. Toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır’ bilinciyle evlatlık 
görevlerini yerine getirmişlerdir. 
Onlar bizim gururumuz onurumuz 
yol ışığımızdır. Unutmayalım ki 
şehitlerimiz ölmeyecek, vatanımız 
bölünmeyecektir” ifadelerini kul-
landı. 
n HABER MERKEZİ

Şehrin yoğunluğundan ve stre-
sinden uzaklaşarak yeşil içinde va-
kit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi 
gösterdiği Karaaslan Hobi Bahçe-
si’nin dönemsel olarak kiralanması 
için kayıtlar Karatay Belediyesi Hiz-
met Masasına yapılabiliyor. Kara-
tay’da ikamet etmek şartı ile vatan-
daşlar Karaaslan Hobi Bahçelerine 
başvuru için gerekli olan dilekçe, 
ikametgah belgesi ve kimlik foto-
kopisi ile Karatay Belediyesi Hizmet 
Masası’na 13 Mart Cuma gününe 
kadar kayıt yaptırabilecek.

Hobi Bahçelerinden faydalan-
mak isteyen vatandaşlar, şartna-
me ve diğer ayrıntılar hakkında 
bilgi almak için www.karatay.bel.
tr adresinden de bilgi alabiliyor. 570 
bahçeden 72’si şehit ve gazi aileleri 
için tahsis edilirken, başvuruların 
tamamlanmasının ardından hak 
sahipleri 24 Mart Salı günü noter 
huzurunda yapılacak çekilişle belir-
lenecek.

Vatandaşlardan gelen yoğun 
talep üzerine Karaaslan Hobi Bah-
çeleri’ni 250 parselden 570 adet 
parsele yükselttiklerini kaydeden 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca; dönemsel olarak kiraladıkları 
570 bahçenin şehir yaşamının yo-
rucu temposu ve stresinden uzakla-
şıp keyifli bir mola vermek isteyen 
vatandaşların adresi olacağını be-
lirtti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN 
72 PARSEL AYRILDI

Başkan Hasan Kılca, 24 Mart 
Salı günü noter huzurunda kura 
ile çekiliş yapılarak bahçelerin yeni 
sahiplerinin belirleneceğini söyledi. 
Bu toprakları vatan yapan şehitlerin 
yakınları ve gaziler için ufak da olsa 
bir katkıda bulunmak istediklerini 
dile getiren Hasan Kılca bu kap-
samda şehit ve gazi yakınları için 72 
adet Hobi Bahçesi ayırdıklarını kay-
detti. İnsan odaklı proje ve yatırım-
lara devam ettiklerinin altını çizen 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, hobi bahçelerini bu kapsamda 
çok önemsedikleri ifade etti. Başkan 
Hasan Kılca, şunları aktardı: “Hobi 
Bahçelerimizden faydalanan vatan-
daşlarımız, hem çocuklarıyla birlik-
te toprakla buluşuyor, hem şehrin 
stresi ve gürültüsünden uzaklaşı-
yorlar hem de bahçelerinde üretim 
yaparak kendi meyve ve sebze ihti-
yaçlarının bir kısmını da karşılamış 
oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak 
vatandaşlarımızı mutlu eden ve 
onların yaşamını kolaylaştıran her 
türlü çabanın içerisinde olmaya de-
vam edeceğiz. Hemen karşıda bu-
lunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz de 
431 parselden oluşuyor. Toplamda 
1001 adet hobi bahçesiyle Kon-
ya’nın en büyük Hobi alanıyla Kara-
taylı hemşehrilerimizin hizmetinde 
olacağız.” n HABER MERKEZİ

Her hafta düzenlediği Cumartesi buluşmalarıyla kültürel, sosyal ve edebi konuları ele alan TYB Konya Şubesi’nde 
bu hafta konu Ömer Seyfettin oldu. Yazar Necati Mert, ölümünün 100. yılında Ömer Seyfettin’i anlattı

TYB Konya’da Ömer 
Seyfettin konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından düzenlenen prog-
ramda yazar Necati Mert Ölümünün 
100. yılında Ömer Seyfettin’i anlattı. 
Necati Mert; “Ömer Seyfettin 1884 
yılında doğup 1920 tarihinde vefat 
etmiş çok kısa bir yaşam sürmüştür. 
Bu kısa yaşamına rağmen verdiği 
eser sayısı ve hacmi ile büyük edebi-
yatçılarımızdan birisidir. Babası Kaf-
kas kökenli alaydan yetişme sert bir 
asker. Annesi İstanbullu ve nüfuzlu 
bir aileden, yumuşak ve müşfik… 
Ömer Seyfettin de bu iki özelliği 
birden görmemiz mümkün. Ömer 
Seyfettin döneminin hengamesini 
bütün karmaşıklığı ile yaşar. Cum-
huriyeti kuracak bir kuşağın siya-
setten ve ekonomiden ne anladığını, 
din, millet, çağdaşlık, eğitim, kadın 
konularında neler düşündüğünü 
öğreniriz ondan. Görüşleri Ziya Gö-
kalp’ın görüşleridir ama özellikle öy-
külerinde bu görüşlerin, şehir olsun 
kırsal olsun, okumuş olsun okuma-
mış olsun, ülke insanında nasıl ete 
kemiğe büründüğünü, hayata nasıl 
katıldığına dair müthiş tanıklık var-
dır. Zannım o ki sonraki bütün öy-
kücülerin -50 kuşağı bunalımcıları 
hariç- referansıdır Ömer Seyfettin” 
şeklinde konuştu.

“Genç Kalemler dönemi Balkan-
ların en hareketli yıllarıdır” diyen 
Necati Mert, “Bölgede çeşit çeşit 
milliyetçilikler cirit atmaktadır. Os-
manlı aydınları parçalanma tehlike-
sine karşı arayış içindedirler. Bun-
lardan birisi de Türk Milliyetçiliğidir. 
“Bomba” bunun ilk örneği sanırım.” 
Diyen Necati Mert sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Genç Kalemler” Eylül 
1912’de kapanır. Hemen bir ay son-
ra Balkan Savaşı başlar. Peşinden 
Birinci Dünya savaşı ve ardından 
teslimiyet.

Sonra Yeni Mecmua çıkmaya 
başlar. 32 aylık bu dönem Ömer 
Seyfettin’in en verimli dönemidir. 
Bu dönemde yayınlanan öykü sayısı 
98. Yeni Mecmua önemlidir. Gider-
leri Genç Kalemler ve İslam Mec-
muası gibi İttihat ve Terakki kar-

şılanan bir dergi.  İttihatçılığını bu 
sefer Ziya Gökalp çizgisinde sürdü-
ren Ömer Seyfettin, Üç Nasihat gibi 
Binecek Şey gibi halk edebiyatından 
alınmış öyküleri bu dönemde yazar. 
Keza Eski Kahramanlar üst başlığı 
altında toplanmış 11 öykü. Ferman, 
Kütük, Pembe İncili Kaftan, Başını 
Vermeyen Şehit, Diyet, Teke Tek… 
Bu hikâyelerde hep aynı örnek kah-
ramanlar yer alır. Dürüst, ahlaklı, 
minnetsiz, dindar ve Türk…

Yeni Mecmua dışındaki dergi-
lerde ne yazdı ise burada da aynı 

şeyleri yazmıştır hemen hemen. Pe-
şine düştüğü kimliğe farklı vurgular 
yüklediği söylenebilir. Masallardan 
faydalanır örneğin. 

Kimi öykülerini atasözleri ile 
başlatır ve öyküleri atasözlerine 
göre düzenler. Sanırım halk terbiye-
sinin kimlik için gerekliliğini belirtir 
böylece. Bu taşra saygısı boşuna 
değildir. Bu bilinci ve tam Anadolu 
İhtilali öncesi bu yöneliş önemlidir. 
Ömer Seyfettin’in Tanzimat ve gi-
derek oluşan II. Meşrutiyet eleştirisi 
de bu noktada yeni bir anlam kaza-

nır. Tanzimatçılar/ Yeni Osmanlılar 
Fransa’ya gittiler. Meşrutiyetçiler/ 
Jön Türkler/ İttihatçılar ise Alman-
ya’ya. Bu gidişler göz ardı edilecek 
semboller değilse eğer, Ömer Sey-
fettin’in Anadolu’ya yönelişi de göz 
ardı edilmemeli.

Ömer Seyfettin, Ülkücü, Milli-
yetçi bilinir. Bunları fazlasıyla doğru-
layan öyküleri var ama onlarda bile 
“din”, “mazi”, “gelenek” ihmal edil-
mez. Ömer Seyfettin millet sözcü-
ğünü Ziya Gökalp gibi o eski ümmet 
anlamını unutmadan kullanır.

Dilde sadeleştirme konusunda 
da Ömer Seyfettin’i Öz Türkçeci-
lerle karıştırmamalı. Nurullah Ataç 
gibi Öz Türkçeciler dilde bulunan 
Arapça ve Farsça kelimelerin sade-
ce kurallarını değil bu kelimeleri de 
atmak taraftarıdırlar. Ömer Seyfet-
tin ise sadece tamlamaların atılması 
kelimelerin kullanılması taraftarıdır. 
Ömer Seyfettin’in dili sadedir. Kli-
şeden öte bir niteleme bu. Gücünü 
bu sağlam dil anlayışından alır. Ne 
mutlu bize ki hem öykülerin hem 
de bu dilin çocuklarıyız” ifadelerini 
kullandı. 

Programın sonunda TYB Konya 
Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, Dr. 
İbrahim Demirci ve programı dü-
zenleyen yazar Hüzeyme Yeşim Ko-
çak tarafından Necati Mert’e günün 
anısına plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş 
parseller için kura heyecanı yaşan-
dı. Ankara yolu üzerinde Kayacık 
bölgesinde 127 bin metrekarelik 
alanda kurulu olan Huzur Bahçele-
rindeki boş olan 304 parsel için top-

lam 7 bin 115 başvuru gerçekleşti. 
Şehir hayatının stresinden uzaklaşa-
rak, toprakla ve yeşille uğraşmanın, 
kendi elleriyle sebze-meyve üret-
menin keyfini yaşamak için başvu-
ru yapan Konyalılar arasından, hak 
sahipleri noter huzurunda çekilen 

kura sonucu belirlendi. Sözleşmesi 
3 yıl olarak belirlenen bahçelerden 
gazilerimiz ve şehitlerimizin birinci 
derece yakınları için ayrılan parseller 
kura çekilmeksizin sahiplendirildi. 
Kura çekimi Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin youtube kanalından da 

canlı yayınladı. Kurada hak kazanan 
vatandaşların en geç 25 Mart tarihi-
ne kadar Kayacık Huzur Bahçelerine 
müracaat etmeleri gerekirken; hak 
sahiplerinin isimlerine www.konya.
bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Kayacık Huzur Bahçeleri’nde kura heyecanı

Tuz Gölü’nde gün batımı güzelliği
Ankara, Konya ve Aksaray 

illeri sınırları içerisinde yer alan 
Türkiye’nin en büyük ikinci gölü 
olan Tuz Gölü, ilkbahar mevsimi-
nin gelmesiyle farklı bir güzelliğe 
büründü. Derinliği birçok yerde 

yarım metreden az olan göl, ilk-
bahar aylarında suyun çoğalma-
sıyla 164 bin 200 hektar alana 
ulaşıyor. 

Türkiye’nin tuz ihtiyacının 
yüzde 70’inin karşılandığı göl ve 

kendine özgü doğal yapısı ve ta-
rihi değerlere sahip bölge, UNES-
CO Dünya Mirası Geçici Liste-
si’nde yer alıyor. Dünyanın aynı 
zamanda en tuzlu ikinci gölü un-
vanına sahip 7 bin 414 kilomet-

rekare büyüklüğündeki bölge, 
uluslararası kriterlere göre “A” 
sınıfı sulak alan. Göl, kuş varlığı 
yönünden de Türkiye’nin en zen-
gin gölleri arasında gösteriliyor. 1. 
Derece Doğal Sit alanı olarak tes-

cil edilen bölgede yürütülen Tuz 
Gölü Biyolojik Çeşitlilik Araştırma 
Projesi kapsamında 71 endemik 
bitki türü tespit edildi. Dünyada 
allı turnaların kuluçkaya yattı-
ğı önemli sulak alanlar arasında 

bulunan Tuz Gölü’nü her yıl çok 
sayıda yerli ve yabancı turist zi-
yaret ediyor. Binlerce allı turnaya 
da ev sahipliği yapan gölde, gün 
batımında güzel manzaralar olu-
şuyor. n AA
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Trafik polisleri kadın sürücü 
ve yolculara karanfil dağıttı

Karnından bıçaklanan 
kadın tedavi altına alındı

Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, kadın sürücü 
ve yolcuların bulunduğu araçları 
durdurup karanfil vererek 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 
Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü ekipleri, Ferit Paşa Caddesi 
üzerinde 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla trafik uygula-
ması yaptı. Uygulama sırasında 

durdurulan araçlarda bulunan 
kadın sürücüler ve yolculara trafik 
polisleri tarafından karanfil hediye 
edildi. 

Trafik polisleri, Kadınlar Günü 
dolayısıyla sürücülerin yanı sıra 
yoldan geçen kadınlara da karan-
fil vererek günlerini kutladı. Kadın 
sürücü ve yolcular ise uygulama-
dan duydukları memnuniyeti dile 
getirdi. n İHA

Karaman’da, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün kutlandığı bir 
günde karnından bıçaklanan kadın 
kaldırıldığı hastanede tedavi altı-
na alındı. Olay, akşam saat 20.00 
sıralarında Tapucak Mahallesi 62. 
Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, çevredeki vatandaşların bir 
kadının karnından bıçaklandığı yö-
nünde ihbarda bulunması üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 

sevk edildi. Kısa sürede adrese 
gelen sağlık ekibi, karnından bı-
çaklanan kadına olay yerinde ilk 
müdahaleyi yaptıktan sonra Kara-
man Devlet Hastanesine kaldırdı. 
Tedavi altına alınan ve kendinde 
olmadığı için ismi henüz öğrenile-
meyen kadının sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. Polis, kadını 
bıçaklayarak kaçan kişiyi yakalaya 
bilmek için çalışma başlattı. n İHA

Hırsızlık olaylarının artmasını engellemek için sıkı bir takip yürüten Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve 
jandarma ekipleri, il merkezinde 2, Ereğli’de bir hırsızlık olayının faillerini yakalayarak gözaltına aldı

Emniyet hırsızlara
göz açtırmıyor!

Konya’da iki hırsızlık olayına 
ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı. İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Ma-
hallesi’ndeki iş yerinden 80 bin lira 
değerinde 300 makine parçasının 
çalınmasına ilişkin çalışma başlat-
tı.

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan 
beyaz renkli plakasız otomobili 
tespit etti. Araştırmalarını yoğun-
laştıran ekipler, bazılarının suç 
kayıtları da bulunan şüphelilerin 
İsmail Oğuz M. (31), İshak S. (29), 
Galip Ş. (28), Ahmet K. (28) ve Bi-
lal Fatih K. olduğunu tespit etti.
ESKİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYMUŞ

Polis ekipleri, düzenledikleri eş 
zamanlı operasyonda zanlıları ev-
lerinde gözaltına aldı. Şüpheliler-
den İsmail Oğuz M’nin hırsızlığın 
yapıldığı iş yerinin eski çalışanı ol-
duğu öğrenildi, diğer zanlıları “Bu 
iş yeri sahibinin bana borcu var.” 
diyerek kandırdığı öne sürüldü.

Zanlıların, soygunun ardından 
kaçtıkları otomobili, tespit edile-
memesi için maviye boyattıkları 
ve sahte plaka taktıkları belirtildi.

ÇALDIĞI KEÇİYİ ARKADAŞI 
VASITASIYLA BABASINA SATMIŞ

Meram ilçesine bağlı Aymanas 
Mahallesi’ndeki ahırdan küçük-
baş hayvan hırsızlığı yapılmasına 
ilişkin soruşturmada da polis, ma-
hallede sürekli dolaşan otomobili 
takibe aldı. 

Ekipler, incelemenin ardından 
şüphelilerin Esat U. (22), Muam-
mer K. (36) ve Serkan U. (26) ol-
duğunu belirledi. Gözaltına alınan 
zanlılardan Esat U’nun, çaldıkları 
keçiyi Muammer K. vasıtasıyla ba-
basına sattığı belirtildi.

İki hırsızlıkla ilgili gözaltındaki 
8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.

EREĞLİ’DEKİ HAYVAN HIRSIZLARI 
YAKALANDI

Ereğli ilçesinde meydana ge-
len hayvan hırsızlığı olayının fa-
illeri jandarmanın takibiyle Şan-
lıurfa’da yakalandı. Yakalanan 3 
şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Hırsızlık olayı, 6 Mart 
2020 tarihinde Beyören Mahalle-

si Deveağıl Yaylasında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, yay-
lada bulunan T.T’ye ait içerisinde 
70 adet büyükbaş hayvan bulu-
nan ahırın duvarı balyoz ile yıkıldı. 
Şüpheliler ahırdan çıkardıkları 10 
adet büyükbaş hayvanı 3 kilomet-
re uzağa götürdükten sonra 7 hay-
vanı araca yükleyerek kaçtı. Sabah 

ahıra giden T.T. hayvanlarının ça-
lındığını görünce durumu jandar-
maya bildirdi. İhbar üzerine Ereğli 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekip-
leri ve Jandarma Suç Araştırma 
Timi (JASAT) tarafından yapılan 
araştırma sonucunda hayvanların 
63 ABM 517 plakalı bir kamyo-
net ile çalındığı belirlendi. Ekip-
ler, aracın Şanlıurfa’dan Diyarba-
kır’a gittiğini tespit etti. Yapılan 
çalışmalarda JASAT dedektifleri 
hayvanları Siverek ilçesinde ele 
geçirdi. Hayvanlar sahibi T.T’ye 
teslim edildi. Hayvan hırsızlığına 
karışan 63 ABM 517 plakalı araç-
ta bulunan şüpheliler İ.Y. (32) ve 
M.Ş. (29) ile Ereğli ilçesinde ve yol 
güzergahında kendilerine gözcü-
lük ve keşif yapan 25 ND 778 pla-
kalı araç ve sürücüsü C.Ş. (51) de 
yakalanarak gözaltına aldı. Ereğli 
Zengen Jandarma Karakoluna 
getirilen şüpheliler işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından adli-
yeye sevk edildi. Şüpheliler çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. n AA

Kayıp olarak aranan şahıs arazide bulundu
Karaman’da iki gündür kendi-

sinden haber alınamayan şahıs, bir 
vatandaşın ihbarı üzerine arazide 
bulundu. Edinilen bilgiye göre, Er-
menek ilçesi Güneyyurt beldesine 
bağlı Yukarıçağlar köyünde ikamet 
eden 41 yaşındaki Hikmet Çetin, 
Cuma günü akşam saatlerinde 
çıktığı evine bir daha dönmedi. 
Çetin’in eve dönmemesi üzerine 
telaşlanan ailesi jandarmaya kayıp 
ihbarında bulundu. Bunun üze-
rine jandarma ve AFAD ekipleri 
köylülerle birlikte şahsın gitmiş 
olabileceği düşünülen köyün Kale 
mevkisindeki dağlık alanda arama 
çalışması başlattı. Bölgenin dağlık 
ve dik yamaçlardan oluşması ne-
deniyle arama kurtarma çalışma-
larında drone ile iz takip köpeği de 
kullanıldı. Gece saat 23.00’a kadar 
devam eden arama çalışmaların-
dan bir sonuç alınamadı. Sabah 
erken saatlerde jandarma ve AFAD 
ekipleri arama çalışmalarına ha-
zırlandığı esnada şahsın Serper 

mevkisinde görüldüğü ihbarı geldi. 
Harekete geçen jandarma ekipleri, 
kayıp şahsı boş arazide buldu.

‘JANDARMA GELENE 
KADAR TAKİP ETTİK’

Elektrik kurumu arıza birimin-
de çalışan Fatih Bağçevli (27), kayıp 
şahsı sabah tesadüfen gördüğünü 
belirterek, “Sabah arıza gidermek 
üzere Sarıveliler ilçesine giderken 
Serper mevkisinde yola yakın bir 
yerde oturur vaziyette gördük. Ka-
yıp olayından haberim olduğu için 
seslendik, bizi görünce uzaklaş-
maya başladı. 112’yi arayarak jan-
darmaya bilgi verdim. Jandarma 
ise bana gözden kaybetmememizi 
söyledi. Jandarma çok kısa sürede 
geldi. Yerini gösterdik alıp gittiler, 
bize de teşekkür ettiler” dedi.

Jandarmanın karakolda çay ve 
yiyecek ikramında bulunduğu şa-
hıs Ermenek Devlet Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilerek tek-
rar karakola götürüldü.
 n İHA
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Yüce meclisin; seviyesiz,saygısız 
kavgacı cücelerinin eylemi ile sarsıldık.
Hem de birlik beraberliğe ihtiyacımız ol-
duğu zaman.

“Muhammed’in ordusu”(Mehmet-
çik) devletin bekası ,mazlum halkın fe-
lahı için,selameti için şehit olurken ,yüce 
meclisin cücelerinin birbirlerine sırtar-
malarını üzüntü ile izledik.

Hoş,bu insanlar yurt dışından ithal 
edilmedi,içimizden birilerinin çocukları.
Yani bizim aynamız.

Öteden beri söylerim, bu CHP içimi-
ze atılmış yedi atom bombası şiddetinde 
ki yıkım müteahhitidir.

Son günlerde “beşinci kol faaliyeti” 
deyimini sık duyar olduk siyasi literatü-
rümüzde. Maalesef bu CHP ,ya beşinci 
kol faaliyetinin kendisi, yada o kola yar-
dım eden baston değneği!

Kökleri öyle Cumhuriyet tarihimiz-
den daha eski.Jöntürk tabir edilen ve“-
Genç Türkler” (young Turks), ilk defa 
1828 yılında Charles MacFarlane tara-
fından dönemin genç Osmanlı nesline 
atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır.

Devletin cebinden parasını vere-
rek tıp,matematik,mühendislik gibi fen 
ilimlerini tahsil edip ülkesine hizmet 
için Avrupa’ya gönderdikleri bu gençler 
dönüşlerinde devletine düşman mille-
tine yabancı bir nesle dönüşmüşlerdir.

Hürriyet gibi tılsımlı kelime ile de kitleleri 
etkilemeyi başarmışlar ve “İttihat terakki 
cemiyeti”ni kurmuşlar ve ülkenin yöne-
timini ele geçirmişlerdir.

Sonra ihtiraslarına devleti kurban 
edip 624 yıllık çınarı tarihe gömdüler.Şe-
hit kanları ile kurulan yeni devleti biz kur-
duk diye sahiplenip, yıllarca millete sopa 
gösterdiler.Milletin geçmişten gelen aidi-
yeti ile alay ettiler.Kendilerinin karşısında 
olanlara ,kaba sakal,yobaz gibi sakil ve 
aşağılayıcı üslup kullandılar.

Ülke kaynaklarını en iyi onlar, ken-
di çıkarlarına kullanıp kaymak tabakayı 
oluşturdular.Kuruluştan sonra,  iki kere 
iktidar oldular ikisinde de ülkeyi felakete 
sürüklediler.

Yapılan ne kadar iyi iş varsa bilin ki 
bunlar tarafından bozulmuştur.

70 li yıllarda Rahmetli Erbakan hoca 
Erzurum’a fabrika temeli atmıştı o ilin 
CHP’li milletvekillerinden biri yeni aldığı 
murat 124 arabasının bagajına atılan 
temelden bir parça kopartarak meclis 
önünde” bakın Erbakan’ın fabrikasının 
temeli murat 124 bagajına sığıyor” diye 
aşağılamaya çalışmıştı.Yine Ilgın şeker 
fabrikasının temeli atıldığında “Karton 
fabrika” diye yeri göğü inlettiler.

Keban’a,otoyollara,boğaz köprüsü-
ne,nükleer santrale ve ne kadar yatırım 
varsa hepsine karşı çıktılar.

Kanal İstanbul pro-
jesinin yanlış olduğunu 
ispatlamak için çalıştay 
düzenlediler. Sonuç olarak 
sözde bilim adamı, biri çı-
kıp “KANAL; ERKEKLERİ 
KISIRLAŞTIRACAK,ER-
KEKLERE SORUN YAPIL-
SINMI ” diye aklımızla alay 
eden, absürt, gayri ciddi bir 
açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz, Lib-
ya,Suriye,Somali,sudan gibi milli çıkar-
larımızın olduğu ilişkilerimizde küresel 
emperyalizmle ortak hareket etti.

Hatta Akdeniz’deki araştırma,sondaj 
ve onları koruyan muharip güçlerimizi 
görmezden gelerek, oradaki küresel 
emperyalistleri işaret ederek onların ara-
sında niye değiliz diyecek kadar raydan 
çıktı. 

Çanakkale Belediye Başkanları Ül-
gür Gökhan’da partisinden ve Genel 
Başkanından geri kalır mı,bir adım ileri 
gider. “Orada terör örgütüne karşı sava-
şılmıyor. Orada terör örgütleri destekle-
niyor. Çünkü Rusya ve Esed o terör ör-
gütlerine karşı mücadele ediyor ve onun 
için bizi vuruyorlar.”Diyerek,Esed’ve 

Rusya’yı haklı buluyor.
Türkiye Cumhuriyeti 
devletini ve TSK’yı TERÖ-
RİSTLERE YARDIM 
EDEN TERÖR DEVLETİ 
OLMAKLA SUÇLUYOR.
Hendek kazanlar “arka-
daş”ı,Askerimize kurşun 
sıkan,sivillere havan topu 
atan PYD’liler, “VATANI-
NI SAVUNAN SAVAŞÇI-
LAR”olarak görüyorlar.

Türkiye’ye ne kadar düşman varsa 
bunlar onların yanında yer aldı.Esed,si-
si,Hafter bunların dostu.

Bir saatlik konuşmada kendi kendini 
birkaç yerde tekzip edip işin içinden çık-
ma yeteneğini de sahiptirler.

Bu son olayda ne dedikleri de belli 
değil.

Biri bir taş attı kırkı çıkartmaya çalışı-
yor lakin bu sefer kimse kurtaramayacak 
gözüküyor.

Padişahın hadsiz,lafını tartamayan 
haşarımı haşarı bir oğlu varmış.Padişah 
akıllı vezirlerinden birini oğlunun arkasını 
toplamak için görevlendirmiş. 

Bir gün padişahın oğlu mahiyeti ile 
birlikte av partisi düzenlerler.Yabancı mi-

safirlerde vardır.Bu haşarı oğlan, alaka-
sız bir şekilde “bir ok attım kebap oldu” 
der.Herkes şaşkın.Ne demek istedi diye 
düşünürlerken vezir olaya müdahale 

eder.
“Bir gün, ava çıkmıştık karşımıza 

bir tavşan çıktı şehzade hemen okunu 
tavşana fırlattı ok taşa çarptı,çarpmanın 
etkisi ile kıvılcım çıktı,kıvılcım kuru otları 
tutuşturdu, otlar ormanı yaktı dolayısı 
ile ormana kaçan tavşanda kebap oldu” 
der, ve yola devam ederler.

Şehzade yine patavatsızlığına de-
vam eder.”Bir ok attım çorba oldu” der.

Herkes yine vezire döner. Vezir; 
”Vallahi bu sefer bende toparlayamam” 
der.

CHP nin son Cumhurbaşkanına 
hakaretini basındaki kalemşörleri de, ek-
ranlardaki devrimci yoldaşları da toparla-
yamadılar. Ekranların haber kuşağında, 
yeni akım olan“comedian news boy”(-
komedyen haber çocuğu)”önemli” 
temsilcilerinden Can Ataklı ile parti grubu 
toparlayabilecek mi?

Bir sözümde Ak Partiye. Siz; on yedi 
yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Devlet ciddi-
yeti ve umuru görmüş olmanız gerekir. 
Dünyanın gözü önünde bir densizin 
cezasını kaba güç kullanarak mı vere-
ceksiniz?

Bu ülkenin yargısına ne oldu? Haki-

mi, savcısı yok mu? 
Şayet herkes uğradığı haksızlığın, 

hakaretin cezasını kendisi, vermeye kal-
karsa ne olur?

Ne yalan söyleyeyim hayal kırıklığı 
yaşadım. Grup başkan vekilinizden, mil-
letvekillerinize kadar devlet adamı ciddi-
yeti göremedim.

Sözcüleriniz söze başlamadan, gar-
dını alan, yumruk atmaya hazır boksör 
gibiler.Grubuna hakim olamayandan 
grup başkan vekili olmaz.Kavgacı yüz 
ifadesi,itici sözleri, kulakları tırmalayan 
bed ses tonu ile değil grup başkan ve-
kili sandık müşahidi bile olmaz. Bizden 
uyarması..

Öteden beridir söylüyorum reisin 
yanına yakışmıyorsunuz!

Ak Partiye ve Sayın Cumhurbaşka-
nına en büyük kötülüğü siz yapıyorsu-
nuz! Kaç gündür sistemli olarak CHP 
tarafından tırmandırılan gerilimi göreme-
yecek kadar kör mü oldunuz?

Ülkenin; Sayın, Cumhurbaşkanına 
ve milli duruş sergileyen bugünkü devlet 
aklına ihtiyacı olduğu günde, böylesine 
cılız ve cüce duruş sergilemeyin lütfen! 

Şehitlerimizin acısını,askerimizin,-
zaferini ağız tadı ile yaşatmadınız ya ne 
diyeyim.

Allah hidayet versin, tam tedavi in-
şallah.

CÜCELERİN KAVGASI!

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

Başkan Ertaş’tan çapa
yapan kadınlara ziyaret

İYİ Parti Karapınar 
İlçe Kongresi yapıldı

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın 
Ertaş, Dünya Kadınlar Günü mü-
nasebetiyle tarlada çapa yapan 
kadınları ziyaret etti. Ilgın Ar-
gıthanı Mahallesi yakınlarındaki 
bir tarlada çapa yapan kadınları 
ziyaret eden Başkan Ertaş, çalı-
şan kadınların kadınlar gününü 
kutladı. Tarlada çalışan kadınlarla 
sohbet eden ve onların isteklerini 
dinleyen Başkan Ertaş, “Ülkemi-
zin geleceğinin temel taşı olan 
kadınlarımız her türlü takdiri hak 

etmektedirler. Onlar Kurtuluş Sa-
vaşı’nın görünmez kahramanları, 
toplumun yapı taşı olan aile kuru-
munun anneleri, toplumun en öz-
verili, çalışkan ve üretken bireyle-
ridir. Ülkemizin bugünkü konuma 
gelmesinde şüphesiz kadınlarımı-
zın emeği büyüktür. Rabbim güç-
lerini artırsın, kolaylık versin. İlgi 
ve alakaları için teşekkür ediyor 
Dünya Kadınlar Gününü kutluyo-
rum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Karapınar İlçe Kong-
resi, parti binasında yapıldı. Kong-
reye İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu, il yöneticileri, Ka-
rapınar ilçe teşkilatı ile partililer 
katıldı. İYİ parti İl başkanı Gökhan 
Tozoğlu, zor bir coğrafyada yaşa-
dıklarını belirterek, “Zor günler 
yaşıyoruz. Zor coğrafyada yaşa-
dığımızı biliyoruz. Suriye sınır 
ötesinde Mehmetçiklerimiz eli te-
tikte bekliyor. Mevcut hükümetin 
geleceğimiz yönelik güzel planları 
yok.” dedi.

Kongreye katılan İYİ Parti 

Konya Milletvekili Fahrettin Yo-
kuş ise Hükümete yönelik eleş-
tirilerde bulundu. Seçimlerden 
önce verilen vaatlerin yerine geti-
rilmediği savunan Yokuş, “Devlet 
tek adam ile yönetilmemeli. Eski 
parlamenter sisteme dönülmeli.” 
dedi. Tek listeyle gidilen seçimde, 
Haluk Çağıran İlçe Başkanı oldu. 
Yönetim kurulunda şu isimler yer 
aldı: Ruşen Yentürk, Kemal Ün-
lüer, Ömer Ulaş, Kevser Yıldırım, 
Hadiye Peker, Lütfüye Yentürk, 
Huriye Çağıran, Miraç Okan Ek-
mekçi, Ali Bayrak, Feudun Küçük, 
Yakup Songül. n AA

Konya’da üretimi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi amacıyla 
bugüne kadar Büyükşehir tarafından yapılan tarımsal destek miktarı 41 milyon liraya ulaştı

Büyükşehir’den çiftçiye 
fidan ve fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılı desteklemeleri kapsa-
mında Konya genelindeki çiftçilere 
yüzde elli hibe destekli fidan ve fide 
dağıtımını başlattı. Konya’da üreti-
mi artırmak, çiftçilerin kalkınmasına 
katkı sağlamak ve tarımın gelişmesi 
amacıyla bugüne kadar Büyükşehir 
tarafından yapılan tarımsal destek 
miktarı 41 milyon liraya ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bölgeler arası gelişmişlik farkının 
giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşa-
yanların desteklenmesi için fide ve 
fidan desteğini sürdürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrasında Konya’da üretimi artır-
mak, çiftçilerin kalkınmasına kat-
kı sağlamak ve tarımın gelişmesi 
amacıyla 31 ilçede fide ve fidan des-
teklerine büyük önem verdiklerini 
söyledi. Başkan Altay, 2020 destek-
lemeleri kapsamında Konya merkez 
ve ilçelerdeki çiftçilere yüzde 50 

hibe destekli asma, elma, yarı bodur 
kiraz, böğürtlen, vişne fidanı; ahu-
dudu, adaçayı, kekik ve çilek fidesi 

dağıtımına başladıklarını kaydetti. 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrasın-
da tarım ve hayvancılıkla uğraşan 

çiftçilere bugüne kadar toplam 41 
milyon liralık fidan, fide ve tarımsal 
ekipman desteği sağladıklarını kay-
deden Başkan Altay, aynı zamanda 
KOP İdaresi desteğiyle bugüne ka-
dar 210 milyon liralık küçük ölçekli 
sulama yatırımı hayata geçirdiklerini 
vurguladı. 31 ilçede 122 bin çiftçi ve 
öğrenciye de tarımsal eğitim verdik-
lerini kaydeden Başkan Altay, çiftçi-
ye ve üreticiye desteklerinin artarak 
devam edeceğini de sözlerine ek-
ledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2020 desteklemeleri kapsamında 
başvurularını aldığı Konya genelin-
deki bin 881 çiftçiye yüzde 50 hibe 
destekli; 27 bin 600 asma fidanı, 8 
bin 960 elma fidanı, 11 bin 280 yarı 
bodur kiraz fidanı, 3 bin 900 böğürt-
len fidanı, 6 bin 120 vişne fidanı, 6 
bin 150 ahududu fidanı, 6 bin ada-
çayı, 3 bin kekik, 2 milyon 744 bin 
çilek fidesi ile 41 bin 160 kilo malç 
naylonu dağıtımı yapıyor.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Meram Belediyesinde 
çalışan kadın personelin 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı. 
Ofislerinde ve sahada çalışan kadın 
personeli ziyaret eden Başkan Mus-
tafa Kavuş, onlara karanfil hediye 
etti. Başkan Kavuş ayrıca çeşitli 
işlemler için belediye hizmet bina-
sında bulunan kadınların da gün-
lerini kutlayarak onlara da karanfil 
takdim etti.

Kadınların Meram’a hizmet yo-
lunda önemli yük aldığına vurgu 
yapan Başkan Kavuş, gösterdikleri 
özveri, gayret, fedakarlık ve çalış-
kanlık için kadın personele teşek-
kür etti. 

Meram’a en iyisini kazandırma 
gayretlerinde kadınların kendi-
lerine güç ve cesaret verdiklerini 
belirten Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Sadece işte değil, 
hayatın tüm alanında taşıdığınız 
yükü büyük bir maharetle sırtlanı-

yor ve bunun yanında gösterdiğiniz 
yüksek performans ile Meram’a en 
iyisini kazandırmak için olağanüstü 
bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının 
elinin değdiği her yer ve her şey 
güzelleşiyor; tıpkı sizlerin varlığıy-

la daha güzel ve değerli hizmetler 
üreten belediyemiz gibi. Meram 
için yapılan her güzel icraatın per-
de arkasında sizlerin imzası var. 
Hizmet yolunu sizlerle yürümenin 
benim için onur olduğunu bilmeni-

zi istiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve 
yürekleri, emekleri, vefakârlıkları, 
fedakârlıklarıyla dünyayı güzelleşti-
ren tüm kadınlarımızın, Dünya Ka-
dınlar Günü’nü tebrik ediyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Kadın elinin değdiği herşey güzelleşiyor
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

VELA ÇORAP;
VASIFLI - VASIFSIZ BAY - BAYAN  

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR
• 	ÜRETİM’DE	çalışabilecek BAY-BAYAN 

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

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

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

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

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

Müracaatlar	adrese	şahsen	yapılacaktır.

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

ZAYİ
Meram Vergi Dairesi - T.C  No : 10076739520 

A-10751 ile başlayıp A-10800 ile biten Sevk İrsaliyem kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Ramazan Sözeri 

22 - 35 YAŞ 
ARALIĞINDA

 VASIFSIZ	BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

• İngilizceyi Anlayabilen ve 
Konuşabilen,

• Askerlikten muaf ya da tecilli

• İletişimi ve Diksiyonu düzgün,
• Takım Çalışmasına yatkın,
• En Az B Ehliyetine sahip,

Firmamızda	Çalıştırmak	Üzere;

DIŞ	TİCARET	SATIŞ	VE	PAZARLAMA	BÖLÜMÜ 
İÇİN İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR

Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun,

Savema	Markalama	ve	Kodlama	Makinaları	San.	Tic.	Ltd.	Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 4/mk san. sit

42050 Karatay/Konya/TÜRKİYE

TEL: 0554 612 18 21

GÜVENİLİR	VE	DOĞRU
HABERİN	ADRESİ

www.konyayenigun.com



9 10 MART 2020İLAN

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

 KAYNAKÇI 
VE 

MONTAJCI 
ELEMAN ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

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

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 
5/A  Tel: 0332 285 02 85

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

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

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır

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

Selçuklu/KONYA

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

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR

GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

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

TEL: 0332 355 06029
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İHH Ilgın Temsilciliği’nden 
temel afet bilinci eğitimi

Cinayet ve 10 ayrı suçtan 
aranan şahıs yakalandı

Doğal afet ve depremlere ha-
zırlanan İHH Ilgın Temsilciliği 
timleri, eğitimlerini almaya de-
vam ediyor. 

İHH Toplantı Salonunda ger-
çekleşen programda, eğitmen 
tarafından arama kurtarma tim-
lerine eğitim verildi. Konya İnsan 
Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani 
Yardım Derneği Ilgın Temsilcisi 
Abdullah Yağcı, “Depreme ha-
zırlıklıysak, depremin bize zarar 
vermesinin önüne geçeriz” diye-
rek şunları söyledi: “Hazır olursak 

kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla 
tehlikenin riske dönüşme olasılı-
ğını azaltmış oluruz. İlçemiz aktif 
bir fay kuşağı üzerinde bulunu-
yor. Bizim amacımız depreme 
hazırlıklı yakalanmak. Depreme 
hazırlıklıysak, depremin bize zarar 
vermesinin önüne geçeriz.” dedi. 
Eğitimdi, çevredeki riskler, afet 
öncesindeki hazırlıkları, afet son-
rasındaki ilk saatlerde yapılması 
gerekenleri ve afet sırasındaki 
doğru davranışları dinleyicilerle 
paylaşıldı. n AA

Aksaray’da kasten adam öl-
dürme ve 10 ayrı suç dosyasından 
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan şahıs polisin düzenlediği 
operasyonla yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Aksa-
ray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten 
adam öldürme, 6 ayrı yaralama, 
çocuğa cinsel istismar, mala za-
rar verme, kişiyi hürriyetinden 
yoksun koyma ve yasa dışı silah 
bulundurma, kullanma suçların-
dan aranan ve hakkında 26 yıl 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 
Mehmet Durmaz’ı (44) yakala-
mak için çalışma başlattı. Teknik 

ve fiziksel takibin ardından şahsın 
Cumhuriyet Mahallesi TOKİ ko-
nutlarında bir ikamette saklandığı 
tespit edildi. 

Bölgede geniş güvenlik ön-
lemi alan polis, eve düzenlediği 
operasyonla Mehmet Durmaz’ı 
yakalayarak gözaltına aldı. Polis 
ekiplerinin evde yaptığı aramada 
2 adet ruhsatsız tabanca, tabanca-
lara ait çok sayıda mermi, 1 adet 
ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek 
ele geçirildi. Sorgulanmak üzere 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besine götürülen şahıs, ifadesinin 
ardından Aksaray Adliyesine sevk 
edildi. n İHA

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da, bu sektörlerin gelişimi 
devam ediyor. Tarım ve hayvancılık üretimi desteklemelerle 16 yılda yüzde 1023 oranında artış gösterdi

Tarım ve hayvancılık 
üretimi yüzde 1023 arttı

Tarım ve hayvancılıkta Türki-
ye’de ilk 10 il arasında yer alan Ak-
saray’da tarım ve hayvancılık her yıl 
gelişerek devam ederken, 16 yılda 
bakanlık tarafından verilen 1.6 milyar 
TL destekleme ile üretim büyük oran-
da arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından özellikle çiftçileri doğduğu 
yerde doyurmak amaçlı gerçekleştiri-
len projeler ve bu projelere bağlı ola-
rak sektörün hemen her kaleminde 
üreticilere destekler sunulması hem 
üreticilerin ekonomisine hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlıyor. Tarımsal 
üretim değeri 2018 yılı itibarı ile 4.8 
milyar TL’ye ulaşan Aksaray’da, üre-
ticiler aldıkları hibe ve desteklemeler 
ile gücüne güç katıyor.

‘ÜRETİCİLERE 28 KALEMDE 
DESTEKLEME YAPILIYOR’

İl Tarım ve Orman Müdürü Bü-
lent Saklav, tarım ve hayvancılık 
sektöründe üreticilere yaklaşık 28 
kalemde destekleme yapıldığını be-
lirterek, “Bilindiği üzere Aksaray ili-
miz tarımsal üretimde Türkiye’de ilk 
10 içerisinde yer almaktadır. Tabii bu 
tarımsal üretim de tarımsal destekle-
melerle sağlanmakta. İlimizin tarım-
sal üretim değeri 2002 yılında 471 
milyon iken, 2018 yılı sonu itibarı ile 
4.8 milyar TL’ye ulaşmıştır. İlimizde 
son 16 yılda 1.6 milyar TL tarımsal 
destekleme yapılmıştır. 2018 yılında 
çiftçilerimize 206 milyon tarımsal 
destekleme yapmışken, 2019 yılın-
da 216 milyon tarımsal destekleme-
yi çiftçilerimize ulaştırdık. Tarımsal 
üretim değerimizde 2002 ile 2018 
yılı arasında yüzde 1023’lük bir artış 
oluştu. 2018 ile 2019 yılı arasında ise 
yüzde 10’luk bir artış var inşallah. Bu 
tarımsal desteklemelerde ve proje-
lerde kendini ortaya çıkartıyor. Tabii 

amacımız, bir hedefimiz var; bakan-
lığımızın önderliğinde çiftçilerimizi 
doğduğu yerde doyurmak. Bunun 
için de bakanlığımızın desteklerini, 
projelerini çiftçilerimize özellikle uy-
gulamaya çalışıyoruz. Hem KOP Pro-
jesi, hem bakanlığımızın projesiyle 
çiftçilerimizi destekleyip üretimlerine 
katkı sunmaya çalışıyoruz. Bakanlık 
olarak birçok kalemde destekleme 
ödüyoruz. Desteklemelerimiz özellik-
le hayvan başına desteklememiz var. 
Küçükbaşta anaç koyun, keçi desteği-
miz, kuzu desteğimiz, büyükbaşta ari 
işletme desteğimiz var. Buzağı deste-
ğimiz, yaklaşık 28 kalemde çiftçileri-
mize destekleme ödemesi yapıyoruz. 
Bu desteklemeler çiftçilerimize direkt 
ulaşıyor ve çiftçilerimiz üretimleri-
ni artırıyor, hem kendi hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlıyorlar” dedi.

‘DESTEKLEMELER OLMAZSA 
ÜRETİCİMİZ AYAKTA KALAMAZ’
Aksaray Ziraat Odası Başkanı 

Emin Koçak ise tarım ve hayvancılık 
desteklemelerinin önemine değine-
rek, desteklemelerin olmaması halin-
de üreticilerin ayakta kalamayacağını 
söyledi. Bakanlık tarafından üretici-

lere yapılan desteklemelerin her za-
man yerini bulduğunu dile getiren 
Koçak, “Tarım Bakanlığının verdiği 
desteklemelerle özellikle orta ölçekli 
aile işletmelerine verdiği destekle-
meler boşa gitmiyor. Üreticimizin 
aldığı desteklemelerle hem çiftliğini 
büyütüyor, hem tarlasını, arazisini 
geliştiriyor. Desteklemeler tam yerini 
buluyor. Tabii ki bu desteklerin daha 
da artmasını arzu ediyoruz. Ama 
verilen desteklemeleri üreticilerimiz 
tam yerinde ve zamanında kullanı-
yor. Desteklemeler olmazsa üretici-
lerimiz ayakta kalmaz” diye konuştu.

‘TARIMSAL DESTEKLEMELERLE 
BİZ KENDİMİZİ HER ZAMAN 

YENİLİYORUZ’
Tarım ve hayvancılık sektöründe 

üreticilik yapan İsmet Üçkulak (43), 
tarımsal desteklemeler ile sürek-
li olarak kendilerini yenilediklerini 
belirterek, “Tarımsal desteklemede 
hayvancılık üzerinden aldığımız des-
teklerin bugün neredeyse sayısını 
unuttuk. Saymakta zorlanıyoruz. Ça-
dırda olsun, yem karma da olsun, koç 
desteğinde, yem bitkisinde her şekil-
de destekler alıyoruz ve desteklerle 

kendimizi yeniliyoruz. Bundan sonra 
daha iyilerini temenni ediyoruz. Des-
teklerden çok memnunuz. Destek 
alamazsak bu iş biter yapamam. 
Masrafı maliyetini kurtarmıyor. Biz 
şimdi 2 yerden destek alıyoruz o şe-
kilde ayakta kalıyoruz. Dört kardeş bu 
işi yapıyoruz. Desteklemelerle ayakta 
kalıyoruz. Çoban desteği alıyoruz, koç 
desteği alıyoruz, koyun desteği alı-
yoruz, süt desteği alıyoruz, süt ünite 
desteği alıyoruz, her bir yerde destek-
lerimiz mevcuttur” şeklinde konuştu.

‘DESTEKLEMELER VE PROJELERLE 
İŞİMİZİ BÜYÜTTÜK’

Üretici Yasin Üçkulak (45) da, “Bu 
devletimizin verdiği desteklerle işlet-
memizi biraz daha büyüttük. Geçti-
ğimiz yıllarda devletimizin, tarım il 
müdürlüğümüzün yardımıyla çadır, 
hayvan barınağı ve çobanlarımızın 
kalacağı yerler, mesela geçtiğimiz yıl 
koç desteği vardı. Koç desteğinden 
faydalandık. Geçtiğimiz yıllarda yem 
karma makinesi aldık. Bu çiftçi için, 
köylü için, koyuncu için yani çok iyi 
bir durum. Biz şu anda halk elinde 
ıslah projesindeyiz. Burada ne kadar 
bakarsan, ne kadar kuzun olursa o 
kadar daha fazla destek alınıyor. Tabii 
ki biz bu desteklerle işimizi büyüttük, 
mandıra projeleri, ağıl projeleri ve 
buna benzer projelerle işimizi büyüt-
tük” ifadelerini kullandı.

Üretici Fazlı Koçak (57) ise, “Des-
teklemeler olmasaydı şimdi işletme-
mizi, kapasitemizi büyütemezdik. 
Mevcut işletmemizin kapasitesini 
büyütemez, orada sayarak kalırdık. 
Ama Tarım Bakanlığımız bizi bu işe 
teşvik ettiği için bu işletmemize bize 
200 bin TL hibe desteği verdiği için 
işletmemizi büyüttük, kapasitemizi 
artırdık” dedi. n İHA

‘Maskeli ördek’ talebini yetiştirmekte zorlanıyor

Aksaray’ın İncesu köyünde 
2014 yılında hobi olarak satın aldığı 
tavukların yanında verilen 7 kazla 
büyük bir çiftlik kuran Halis Kat-
man, Macaristan’dan yumurtasını 
getirip çoğalttığı maskeli ördek-
lere gelen talebe cevap vermekte 
zorlanıyor. İstanbul’da bir döküm 
fabrikasında 23 yıl çalıştıktan sonra 
köyüne yerleşen ve kanatlı hayvan 
beslemeye başlayan Katman, 2017 
yılında Macaristan’dan getirdiği 
yumurtalardan ürettiği maskeli 

ördekleri büyütmeye başladı. Mas-
keli ördekler, kırmızı etinden dolayı 
başta Irak olmak üzere Orta Doğu 
ülkeleri ile Azerbaycan ve Türkme-
nistan’da çok tercih ediliyor.

Halis Katman, maskeli ördekle-
rin Türkiye’de “fıs fıs ördek” adıy-
la da tanındığını söyledi. Ülkede 
siyah ve beyaz olarak iki çeşidinin 
yaygın olduğunu belirten Katman, 
şöyle konuştu: “Avrupa’da ördek 
türlerini incelediğimde Macaristan, 
Sırbistan ve Almanya’da çikolata 

rengi ve mavi renkte olduklarını 
gördüm. 4 yıl önce getirmek iste-
dim ama başaramadım. 3 yıl önce 
Macaristan’da bir üreticiyle görüş-
tüm. Ondan tanesi 5 avrodan 300 
yumurta aldım. Yumurtaları getir-
dim, makinede civcivleri çıktı. Şu 
anda çiftliğimde üretimini yapıyo-
rum.”

‘ETİNİN KIRMIZI OLMASIYLA 
ÇOK SEVİLİYOR’

Katman, ördeklerin yılda yak-
laşık 2-3 kere kuluçkaya yattığını 

ve yumurtalardan 15-20 arasın-
da yavru çıkardığını ifade etti. Söz 
konusu ördeklerin et oranının çok 
yüksek olduğunu ve erkeklerinin 
4 kilogram ağırlığa ulaşabildiğine 
dikkati çeken Katman, şöyle de-
vam etti: “Normal ördekler gibi 
ses çıkartmıyorlar. Etinin kırmızı 
olması nedeniyle çok seviliyor. Ka-
natlı dendiği zaman akla beyaz et 
gelir ancak maskeli ördeklerin eti 
tamamen kırmızı, çok da lezzetli. 
Ülkemize adaptasyonu çok güzel. 

Türkiye’nin her yerinde yetiştirile-
bilir. Çiftliğimdeki hayvanlara hem 
ülke içerisinden hem de yurt dışın-
dan talep çok. Bu ördeklerin fiyatı 
300-500 lira arasında değişiyor. 
Ülkemizdeki siyah ve beyaz çeşitle-
ri de 50-100 lira arasında satılıyor. 
Bu renkleri az bulunduğu için kıy-
metli.”

‘GEÇEN YIL İLK İHRACATI YAPTIK’
Katman, kanatlı yetiştiriciliğin-

de geçen yıl ilk ihracatı yaptıklarını, 
Irak başta olmak üzere Orta Doğu 

ülkelerine yüklü miktarda hayvan 
gönderdiklerini bildirdi. Talebin 
çok olduğunu ve yetişmekte zor-
landığını anlatan Katman, şunları 
kaydetti: “Çevremdeki üreticiler-
den toplayarak talepleri sağladık. 
Bu ördeklerimize Irak, Azerbaycan 
ve Türkmenistan gibi ülkelerden 
çok talep var. İnşallah oralara gön-
dereceğiz. Yine hedefimiz ilk olarak 
Irak. İnşallah ülke ekonomimize 
güzel bir katkı yapacağız.”
n AA
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MHP Konya Milletvekili  

Esin KARA’nın
 anneannesi

ve Bezirci Hacı Veli Ağa Vakfı Başkanı

Ahmet 
BÜYÜKBEZIRCI’nin

amcasının kızı

Naciye ÇAVUNT’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
MHP Konya Milletvekili Esin Kara’nın anneannesi ve Bezirci Hacı Veli Ağa Vakfı Başkanı Ahmet 

Büyükbezirci’nin amcasının kızı Naciye Çavunt 93 yaşında vefat etti. Merhume Çavunt dualarla defnedildi 

Milletvekili Esin 
Kara’nın acı günü  

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara’nın 
anneannesi ve Bezirci Hacı Veli 
Ağa Vakfı Başkanı Ahmet Büyük-
bezirci’nin amcasının kızı Naciye 
Çavunt 93 yaşında vefat etti. Mer-
hume Çavunt’un cenazesi dün 
İkindi namazına müteakip Musalla 
Mezarlığında kılınan cenaze nama-
zının ardından Musalla Mezarlığı-
na defnedildi. Kara,  Büyükbezirci 
ve Çavunt ailelerini acı günlerinde 
MHP Konya İl Başkan Yardımcıları 
ve MHP İlçe Başkanları,  Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli 
Doğrul, Ülkücü Eğitimciler Derne-
ği (ÜLKÜ-BİR) Genel Başkanı Fatih 
Çakmaktepe, Akören Belediye Baş-
kanı İsmail Arslan, Emirgazi Belediye 
Başkanı Nurişen Koçak, Halkapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, 
Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavirler Odası (SMMMO) Başkanı 
Abdil Erdal ile Kara, Büyükbezirci ve 
Çavunt ailelerinin yakınları ve seven-
leri katıldı. Merhume Çavunt 1 kız, 2 
erkek çocuk annesiydi.  Konya Yeni-

gün Gazetesi olarak Merhume Naci-
ye Çavunt’a Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sıfır Atık Getirme 
Merkezi hayata geçirildi

Seydişehir Belediyesi sıfır atık 
projesinde önemli çalışmaları ha-
yata geçiriyor. 

Çevre kaynaklarının daha ve-
rimli kullanılmasından, atıkların 
geri dönüştürülerek tekrar kaza-
nılmasına kadar birçok aşamayı 
içinde barındıran “Sıfır Atık” se-
ferberliğine yönelik çalışmalar ar-
tarak devam ediyor.

Sıfır atık çalışmalarının devam 
ettiğini kaydeden Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, çevre 
kirliliğini önlemek ve geri dönüşü-
mü mümkün atıkları ekonomiye 
yeniden kazandırmak adına Sıfır 
Atık  Getirme Merkezinin  kazan-
dırıldığını kaydetti.

Başkan Tutal, “Çevre bilinci-

ni artırmak amacı ile Geçici Atık 
Getirme Merkezimizi Milli İra-
de Meydanımıza bıraktık. Kağıt, 
plastik, metal, cam olmak üzere 
toplamda 4 farklı türde atık top-
lanacak. Geçici Sıfır Atık Getirme 
Merkezi  vatandaşların yoğun 
olarak kullandığı Milli İrade Mey-
danımıza  yerleştirildi. Toplanan 
atıklar alınarak lisanslı olan mer-
kezlere götürülerek geri dönü-
şüme katkı sağlanacak” dedi. 
Başkan Tutal, geçici atık toplama 
merkezi ile doğal kaynakların ko-
runması, enerji tasarrufu sağlan-
ması, atık miktarının azaltılarak 
geri dönüşüme kattı sağlaması 
hedefleniyor.
n HABER MERKEZİ

ÖĞ-DER Bölge toplantısı Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ÖĞ-DER Genel Başkanı 
Hamdi Sürücü, ÖĞ-DER Konya Şube Başkanı Yavuz Aydın ve bölge illerin başkanları katıldı

ÖĞ-DER Konya’da 
sorunlarını tartıştı

Bölge toplantısının açılışında 
konuşan ÖĞ-DER Genel Başka-
nı Hamdi Sürücü, “Toplantımıza 
başlarken öncelikle şehitlerimize 
rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil 
diliyor, başta orta doğu olmak üze-
re tüm dünyada barışın, huzurun 
hâkim olmasını Allahu Teâlâ’dan 
diliyorum. Şubat ayının son hafta-
sı, ÖĞ-DER’in kuruluşunda bizlere 
rehberlik eden, yol gösteren Erba-
kan Hoca’mızın vefatının seneyi 
devriyesi idi. Hocamızın ‘Şuurlu 
nesiller şuurlu öğretmenlerin elin-
de yetişecektir’ sözü hala hafıza-
mızdadır. Hocamızın vefatının 9 
Yılı devriyesi olması sebebiyle ken-
disini rahmet ve minnetle anıyo-
ruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük zenginli-
ğinin insan kaynağı olduğuna dik-
kat çeken ÖĞ-DER Genel Başkanı 
Hamid Sürücü, “Bunu sağlıklı planlı 
ve verimli bir şekilde yapması gere-
ken kurum ise Milli Eğitim Bakan-
lığı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı’na ve 
ilgili kurumlara önerimiz ülkemizin 
yetişmiş akademik ve ehliyetli li-
yakatli insanlarından faydalanarak 
sorunların çözülmesi için adımlar 
atması, sivil toplumla bir olup ortak 

aklı çalıştırarak eğitimin kalitesini 
yükseltmesi ve güçlendirmesidir. 
Peki bizler her çözümü bakanlıktan 
mı bekleyeceğiz? Hayır. 

Millî meselelerin millî birlikle 
çözülebileceğini söylüyor ve toplu-
mun tüm kesimlerinin elini taşın 
altına koyması gerektiğini hatır-
latmayı bir görev kabul ediyoruz. 
Eğitimin içinde bulunduğu çıkmaz 

ile ilgili çözüm önerilerimiz gerek 
eğitim raporlarımız gerekse ba-
sın açıklamalarımızla kamuoyuna 
yetkililere duyuruyor ve iletiyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığımız köklü de-
ğişiklikler yerine sadece şekilsel de-
ğişikliklerle uğraşmaktadır. Öğret-
menin değerinin düştüğü, ahlaktan 
uzak, gayrı meşru ilişkiler üzerine 
kurulmuş televizyon dizi ve filmleri 

ile nesillerimizin ifsat edilmektedir. 
İnternet ve sosyal medya üzerin-
den yapılan kirli algılar, siyasilerin 
ötekileştirici ve germe siyasetleri 
sorunlarımızı çözmek yerine art-
tırmaktadır. Öğretmen eksikliğinin 
biran önce giderilmesi, öğretmen-
ler arasındaki kadrolu, sözleşmeli 
ücretli ayrımının kaldırılması için 
acil ve kalıcı çalışmaların yapılması 
gerektiğini hatırlatmayı bir görev 
addediyoruz. Ortaöğretimde yapıl-
ması düşünülen yeniden yapılan-
manın ilan edilen haliyle yaraya 
merhem olmayacağını sadece çö-
zümsüzlüğü artıracağını hatırlatı-
yoruz. Çünkü yapılacak çalışma bi-
rikmiş sorunlara çözüm üreten bir 
çalışmaktan çok yarayı pansuman 
edici geçici bir çalışmadır. Bizler 
ÖĞ-DER olarak kötü gidişata dur 
demek için bu çalışmaları, toplantı-
ları yapıyoruz. Milli Şuur Dergisi’n-
den yerel eğitim şuralarına kadar 
bir çok alanda ki çalışmalarımıza 
sadece üyelerimizi değil, eğitim-
le ilgili derdi olan herkesi yapılan 
ifsadları birlikte durdurmaya ve 
birlikte güzel işler yapmaya davet 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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‘Şiddet ve eşitsizliği 
kabul etmiyoruz’

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle Gedavet Parkında 
bir basın açıklaması yapan CHP 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Şe-
rife Tunç, kadınlara reva görülen 
yoksulluğu, şiddeti ve eşitsizliği 
kabul etmeyeceklerini söyledi.

Gedavat Parkındaki basın 
açıklamasına CHP İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç’un yanı sıra, 
yönetim kurulu, ilçe kadın kolları 
başkanları, il yönetim kurulu üye-
leri, ilçe başkanları, Kadın Meclisle-
ri, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Konya 
şubeleri ve partili kadınlar katıla-
rak, destek verdiler.

Basın açıklamasında, bu günün 
hak mücadelesi veren kadınların 
mücadele azminin törpülendiği bir 
gün olduğunu belirten CHP Kon-
ya İl Kadın Kolları Başkanı Şerife 
Tunç, “Bugün ülkemizde kadını; 
toplumsal yaşamdan çekmeye ça-
lışanlara, kadını çalışma yaşamının 
dışına çıkarmak isteyenlere, be-
deni üzerinde hak iddia edenlere, 
birey olarak değil, eş, anne, namus 
öznesi olarak görenlere, kadın er-
kek eşitliğinin ne demek olduğunu 
anlamazdan gelip, fıtrata ters di-
yenlere hadi oradan deme günü-
dür. Bugün kadını; cinsel şiddetin 
mağduru yapanlara, eğitim ha-
yatının dışında bırakanlara, çocuk 
yaşta evlendirmeye çalışanlara, ça-
lışma hayatında sömürenlere, eşit 
emeğine eşit ücret vermeyenlere, 
siyasal yaşamda geri mevzilere 
atmaya, dar alanlara sıkıştırmaya 
çalışanlara Hayır deme günüdür” 
dedi.
BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞIMIZ BİR 

ÜLKE İSTİYORUZ
Şerife Tunç kadınlar olarak 

isteklerinin barış içinde yaşayaca-
ğımız bir ülke istediklerine dikkat 
çekerek, “Kadının kimliği, bedeni, 
özgürlüğü üzerinden yürütülen 

baskı ve şiddete her gün yüzlerce 
korkunç örnekle tanık oluyoruz. 
Biz kadınlar çok şey istemiyoruz. 
Eşit, adil, insan onuruna yaraşır, 
barış içinde yaşayacağımız bir ülke 
istiyoruz. Vermezlerse alacağız. 
Kadınlar için yaşamsal olan 6284 
sayılı yasa ve İstanbul Sözleşme-
sini uygulamamak için her yolu 
deniyorlar. Tartışmaya açıyorlar. 
Buna izin vermeyeceğiz gibi ses-
sizde kalmayacağız. Özgürlük, 
demokrasi, toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği mücadelesine devam ede-
ceğiz. Özellikle de bizim olmayan 
ekonomik krizin yükünü kabul et-
miyoruz. Hele de bize biçilen rolleri 
asla kabul etmiyoruz. Yaşamımızı 
kontrol altına almak isteyenlere 
buradan sesleniyoruz: Kadın cina-
yetlerine, cinsel ve çocuk istismar-
larına isyan eden, kurtuluşu kadın 
dayanışmasında ve örgütlenme-
sinde bulan biz kadınları sustura-
mayacaklardır. 

Çünkü kadınlar olarak bizler, 
yaşamak istiyoruz ve özgürce, in-
sanca eşit bir şekilde yaşam için 
mücadele edeceğiz. El ele verip se-
simizi yükselteceğiz. Bizi düşman 
eden yalanlara değil, birleştiren 
gerçeğimize ses vereceğiz. Çünkü 
paylaştıkça çoğalacağız, çoğaldıkça 
güçleneceğiz. Güçlendikçe de de-
ğiştireceğiz. Dana güzel bir gele-
cek, daha demokrat bir memleket, 
daha aydınlık yarınlar, ancak biz 
emekçi kadınların yeni başarı hikâ-
yeleriyle mümkün olacaktır. Basın 
açıklamasına katılıp, bizlere destek 
veren herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Basın açıklamasında kadınla-
rın, “Her yer kadın, her yer direniş, 
Kadın cinayetlerini durduracağız. 
Asla yalnız yürümeyeceksin.” slo-
ganları dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ

Konya’da tıp fakültesini kazanmasına rağmen 12 Eylül darbesi öncesi yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle 
üniversiteye gidemeyen 5 çocuk annesi Dilek Gücüyeter, geçen yıl üniversite sınavında oğluyla aynı okulu kazandı

Eğitim hayalini 40 yıl
sonra gerçekleştirdi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Geleneksel Türk Sanat-
ları Eski Çini Onarımı Bölümünde 
okuyan Gücüyeter, 40 yıl sonra ha-
yalini gerçekleştirmenin mutluluğu-
nu yaşıyor. 40 yıl önce tıp fakültesini 
kazanmasına rağmen 12 Eylül dar-
besi öncesi yaşanan siyasi gelişme-
ler nedeniyle üniversiteye gideme-
yen  58 yaşındaki Dilek Gücüyeter, 
geçen yıl gösterdiği başarıyla Selçuk 
Üniversitesine kayıt yaptırarak, ha-
yalini gerçekleştirmenin sevincini 
yaşıyor.

Beş çocuk annesi Gücüyeter, 
1979 yılında Hacettepe Üniversite-
si Tıp Fakültesini kazandı. 12 Eylül 
darbesi öncesinde yaşanan siyasi 
gelişmeler nedeniyle kazandığı üni-
versiteyi okuyamayan Gücüyeter, 
hayalinden asla vazgeçmedi. Gü-
cüyeter, geçen yıl üniversiteye ha-
zırlanan oğluyla girdiği “tatlı yarış” 
sonucunda hedefi olan Selçuk Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk Sanatları Eski Çini 
Onarımı Bölümünü kazandı.

Birinci sınıfta eğitim gören Gü-
cüyeter’in oğlu Ali Haydar Dalgıç 

da aynı üniversitenin Uluslararası 
Ticaret Bölümünde okuyor. Dilek 
Gücüyeter, Konya Büyükşehir Mes-
lek Edindirme Kurslarında 2 yıl çini 
eğitimi aldığını söyledi. “Üniversite 
okumak benim için adeta yıllarca 
süren bir rüyadan uyanmak gibi” 
diyen Gücüyeter, “En küçük oğlum 
üniversiteye hazırlandığında ben de 
onunla sınava girmeye karar ver-
dim. Daha önceden çini üzerine bir 
deneyimim olduğu için aldığım pua-
nı, çini bölümünde değerlendirmek 
istedim. Ardından yetenek sınavına 

girdim. Onu da başarıyla geçtim. Bu 
da bana çok büyük bir motivasyon 
getirdi.” ifadelerini kullandı. 

‘BURAYI KAZANMAM BANA ADETA 
BİR HEDİYE OLDU’

Gücüyeter, okulunu ve sınıf ar-
kadaşlarını çok sevdiğini anlatarak, 
şöyle devam etti: “İnşallah dört yılın 
ardından sağsalim mezun olabiliriz. 
Kayıtların bitmesine 2-3 gün kala 
üniversite sınavına başvurmuştum. 
İyi bir puan alınca da bu bölümü 
yazdım. Aradan 40 yıl geçmiş, ka-
ğıdı, kalemi her şeyi unutmuştuk. 

Burayı kazanmam bana adeta bir 
hediye oldu. Hedefim de inşallah 
en yakın zamanda mezun olmak ve 
gençlerin ata sanatına olan ilgisinin 
artmasını teşvik etmektir.”  

‘ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIM ÇOK 
DESTEKLEDİ’

Boş zamanlarında kitap okudu-
ğunu ifade eden Gücüyeter, “Çev-
remdekiler önce ‘okuyup ne yapa-
caksın’ diye hayretle bakmıştı ama 
daha sonra destek veren çok oldu. 
Özellikle çocuklarım çok destekle-
di. Birlikte sınava çalıştığım küçük 
oğlumla ‘sen mi yaparsın, ben mi 
yaparım’ diye iddialaştık, bir reka-
bet içerisine girdik. O Konya dışın-
da okumak istiyordu. Bu yüzden, 
annem nasıl oldu da istediği yeri 
kazandı da ben kazanamadım, diye 
söylendi.” şeklinde konuştu. Gücü-
yeter, “Okula ilk başladığımda ‘ço-
cuğunuzu mu getirdiniz’, ‘kantinde 
mi çalışıyorsunuz’ veya ‘işe yeni mi 
başladınız’ diye sorularla karşılaş-
mıştım. Ben de ‘sınavı kazandım bu 
yıl yeni başladım’ deyince çok şaşır-
mışlardı.” dedi. 
n AA

MMO Konya, kadın üyelerini biraraya getirdi
Makina Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şubesi tarafından 
kadın üyelerin bir araya geldiği bir 
etkinlik düzenlendi.

MMO Konya Şubesi tarafından 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında, kadın üyelerin katıldığı 
sohbet ve kaynaşma etkinliği ger-
çekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen progra-
mın açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren MMO Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevinç Sıdıka Tekin, 
Dünya Kadınlar Günü münasebe-
tiyle geleneksel hale gelen etkin-
likte diğer kadın üyelerle bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Tekin, “Bu güzel ve anlam-
lı günde bizlerle bir arada olduğu-
nuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederim. 

Kuruluş amacı üyelerine hiz-
met olan odamız, bu amaç doğrul-
tusunda etkinlikler düzenlemeye 

devam etmektedir. 
Odamıza kayıtlı bayan üyele-

rimiz arasındaki kaynaşmayı, da-
yanışmayı ve birlikteliği artırmak 
Dünya Kadınlar Günü’ndeki en 
önemli amacımızdır. Oldukça fay-
dalı olacağına inandığım bu toplan-

tımızda yapacakları söyleşiyle et-
kinliğimize katkı sağlayacak Sevda 
Kayhan Yılmaz, Hatice Keskin ve 
Şeyma Ayhan’a huzurlarınızda hoş 
geldiniz diyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

Tarihimizin en eski dönemle-

rinden içinde bulunduğumuz güne 
kadar toplumsal hayatımızın, millet 
ve devlet yapımızın odağında yer 
alan, yaşamımızın doğumundan 
ölümüne kadar her anda varlıkla-
rıyla onurlandığımız, gelecek ne-
sillerin eğitiminde ve yetişmesinde 

liderlik yapan, sevgi ve şefkatlerini 
hiçbir karşılık beklemeden bizlere 
veren siz değerli hanımefendilerin 
Dünya Kadınlar Günü”nü kutlaya-
rak saygılar sunuyorum” ifadelerini 
kullandı.Açılış konuşmasının ardın-
dan Sevda Kayhan Yılmaz, Hatice 

Keskin ve Şeyma Ayhan’nın kadın 
üyelere yönelik “Kadın Gözüyle 
Mühendislik” konulu söyleşi bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, ka-
dın üyelerin günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirmesinin ardından 
sona erdi. n İHA

Türkiye Yol-İş Sendikası Konya 
1 Nolu Şube Başkanlığı ve Karayol-
ları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 
organize edilen 8 Mart Dünya Ka-
dınları Günü kurumda çalışan tüm 
kadınların katılımıyla kutlanırken, 
katılımcı bayanlara sendika tarafın-
dan çiçek ve hediye takdim edildi. 
Başkan Mürsel Selbüz, Emeğin, 
hakkını alabildiği bir çalışma hayatı 
ancak ve sadece Kadın-Erkek tüm 
emekçilerin kol kola girmesi ile sağ-
lanabilir” dedi.

8 Mart dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle Karayolları 3. Bölge 
Müdürlüğü ile Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube Başkanlığı, Karayolları Sosyal 
Tesislerinde, Karayolları 3. Bölge 
Müdürü Salih Cengiz, Müdür Yar-
dımcıları, Yol-İş Sendikası Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Mürsel Selbüz ve 
yönetim kurulu üyeleri ile kurumda 
çalışan tüm bayanların katılımıyla 
bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte ilk sözü alan Karayol-
ları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, 
“Kadınların gerek ekonomik hayata, 
gerek çalışma hayatına, gerekse sos-
yal hayata katkılarınız artık tarifsiz 

bir şekilde büyüyor. Kadınlarımızın 
bu anlamlı gününde bir arada ol-
maktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 
8 Mart Dünya Kadınları gününüzü 
kutluyor ve başarılarınızın devamını 
diliyorum” dedi.

Yol-İş Konya 1 nolu Şube Baş-
kanı Mürsel Selbüz ise “Ülkemiz-
de ve dünyada kadınlar toplumsal 
hayatta var olma mücadelesinde 
birçok baskı ve zorlukla mücadele 
halindeler. Örgütlü mücadelelerle 
hak arayışlarını sürdürüp önemli 
kazanımlar elde etmeyi başarsalar 

da hala günümüzde birçok kadın 
eğitim ve çalışma hakkı gasp edilip, 
aile içi şiddete maruz kalmaktadır. 
Çalışma hayatında yaşadığı zorluk-
ların yanında ev içinde görünmez 
hale gelen emeğinin karşılığını da 
alamamaktadır. Maalesef kadına 
yönelik şiddet en büyük toplumsal 
sorunlarımızın başında gelmektedir. 
Toplumun yarısını oluşturan kadına 
karşı ayrımcılık hayatın her alanı-
na sinmiştir. Evde, tarlada, büroda, 
sanayide çalıştırılan kadının payına 
düşen ikinci sınıf insan muamelesi 

görmek olmamalıdır. Onlar yaşamı 
doğuran, güzellik katan, evlatları-
mıza sevgi ve merhameti öğreten 
mukaddes varlıklardır ama maalesef 
21 yüzyılda hala eşitsizliğin en bü-
yük ceremesini onlar çekmektedir. 
Kadına yönelik şiddetin tam anla-
mıyla son bulması için Uluslararası 
Çalışma Örgütü 21 Haziran 2019’da 
C190 Kadına yönelik şiddet ve ta-
cizle mücadele sözleşmesini kabul 
etmiştir. Sendikamızın da bağlı bu-
lunduğu üst kurulu İnşaat ve Ağaç 
İşçileri Enrenasyoneli’nin başlattığı, 
C190 sözleşmesinin onaylanması-
na yönelik kampanya ile atılan bu 
adıma destek olmaktadır. YOL-İŞ 
Sendikası olarak hükümetimizden 
beklentimiz Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün C190 sözleşmesini 
onaylaması ve bütün organlarıyla 
desteklemesidir” dedi. Karayolları 
3. Bölge Müdürlüğündeki 8 Mart 
Kadınları günü etkinliğe birlikte ye-
nilen kahvaltı ve ardından Konya 
Yol-İş Sendikası 1 Nolu şube tara-
fından hazırlanan hediye ve çiçekler 
katılımcı bayanlara takdimiyle son 
buldu. n HABER MERKEZİ

Yol-İş kadınların gününü kutladı



13 10 MART 2020HABER

Selçuk Üniversitesi Furkan 
Kocaman’ı unutmadı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ta-
rafından Erasmus Değişim Prog-
ramı ile gittiği Polonya’da 9 Mart 
2019 tarihinde şehit edilen Fur-
kan Kocaman’ın şehadetinin se-
ne-i devriyesinde anma programı 
düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) Konferans Salonu’n-
da gerçekleşen anma programı-
na; Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, İİBF De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Ay,  Furkan 
Kocaman’ın babası Celalettin ve 
annesi Ayşegül Kocaman, idari ve 
akademik personel ile öğrenciler 
katıldı. 

Program Kur’an-ı Kerim tila-
veti ile başladı.  Programda konu-
şan Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, “Geçen sene bu zaman 
bizde bu acı haberi aldığımızda 
ailesi, arkadaşları, hocaları gibi 
gerçekten derinden etkilendik. 
Değişim Programı münasebe-
tiyle gittiği ve vatanını, milletini, 
üniversitesini, arkadaşlarını en iyi 
şekilde temsil ederken gözü dön-
müş caniler tarafından kardeşimi-
zi maalesef şehit ettiler. Burada 
görüyorum ki Furkan kardeşimin 
burada ne güzel bir arkadaş gru-
bu varmış, bağrına basan hocaları 
varmış ki uzun seneler unutul-
mayacak, hepimizin kalbinde ya-
şayacak. Üniversitemize de aynı 
şekilde böyle vefa göstermeleri 
bugünü böyle derli toplu üniver-
sitede yapmaları ve aynı şekilde 

amfilere, Erasmus Evine ismini 
vererek onlarca ve belki yüzlerce 
yıl inşallah adı unutulmayacak bir 
hale getirdikleri için teşekkür edi-
yorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Şehi-
dimizin kıymetli evladımızın şa-
hadetinin birinci yıl dönümünde 
buradayız. Furkanları bu millet 
hiçbir zaman unutmaz, unutma-
yacaktır. Devletimiz hiçbir zaman 
unutmaz. Bu ülke Furkan gibi çok 
kıymetli evlatları yetiştirdiği süre-
ce istikbale emin adımlarla yürü-
yecektir. Bu coğrafya zor bir coğ-
rafya, bu coğrafya dünyanın ilgi 
odağı olan bir coğrafya. 3 kıtanın 
birleşim yeri olan Anadolu toprak-
ları stratejik bir öneme sahiptir. 
Sahip olduğu doğal kaynaklarda 
önemini artırmaktadır. Kendimize 
yurt olarak tuttuğumuz bu top-
raklara sahip olmak, buraları yö-
netmek, hâkim olmak güçlü bir 
devleti gerektirmektedir. Bizler, 
devletimizin yanında ayrılıkçı, bö-
lücü duygulardan, hareketlerden 
ve faaliyetlerden uzak durarak bir 
olduğumuz sürece bu topraklar 
bizlere vatan olmaya devam ede-
cektir. Gelecek siz gençlerimizle 
birlikte yürüyecektir. Furkan kar-
deşimiz içinizden birisiydi, hem 
devletimizi, hem milletimizi, hem 
üniversitemizi, hem inancımızı, 
hem de kültürümüzü orada asa-
letle ve onurla temsil etti” diye 
konuştu.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Şehit Furkan Kocaman’ı 
anlatan sine vizyon gösterimi ger-
çekleşti.  
n HABER MERKEZİ

Düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarının sorunlarını ve beklentilerini dile getiren Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, “Sağlık çalışanlarının insanın en zor zamanında onları iyileştirmek için var olduğu unutulmamalı” dedi

En zor zamanda sağlık 
çalışanları yanınızda

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, yaklaşan 14 Mart Tıp 
Bayramı öncesinde düzenlediği 
basın toplantısında Konya Tabip 
Odası olarak yaptıkları çalışmaları 
ve 14 Mart’ta neler yapacakları-
nı anlattı. Bir otelde düzenlenen 
toplantıya Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, KTO Karatay Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Nat-
han Erener, Meram Tıp Fakültesi 
Başhekimi Genel Cerrah Prof. Dr. 
Tevfik Küçükkartallar da katıldı. 

Konya Tabip Odası Yönetim 
Kurul Başkanı Dr. Seyit Karaca, 
“Ülke olarak hassas günlerde ge-
çiyoruz. İnsanlık değerlerini rafa 
kaldıran, hatta bebek, kadın de-
meden tüm dünyada sivilleri kat-
letmek için kullandıkları silahlar 
ve bombalarla insanlığı ve tüm 
insanlık değerlerini öldüren ama 
tüm yaptıklarına rağmen kendi-
lerini medeni gören barbarlar, ül-
kemiz üzerinde ve bulunduğumuz 
coğrafyada oynadıkları oyunlarda 
devam ediyorlar. Buna izin verme-
mek üzere yıllardır her türlü diplo-
matik girişimlerini devam ettiren 
ülkemiz ve devletimiz, yaklaşık 
iki yıldır sahada bizzat kendisi ak-
tif rol oynamak zorunda kalmıştır. 
Türk hekimleri olarak, bu süreçte 
ülkemizin güvenliği için müca-
dele ederken canlarını veren aziz 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize sıhhat ve selamet 
diliyor, hepsini saygı ve minnet-
le anıyoruz. Ayrıca geçen yıl 14 
Mart haftamızda bugüne ebediye-
te uğurladığımız meslektaşlarımız 
ve tüm sağlık çalışanlarını da say-
gıyla anıyoruz. Mevcut psikolojik 
ve sosyal ortamda ‘vatan dışında 
her şey teferruattır’ düşüncesiy-
le çok fazla konuşmayı da arzu 
etmiyoruz ama bu günler aynı 
zamanda mesleğe ait sorunların 
konuşulduğu günler olduğu için 
hem anma günlerimiz içerisinde 
yapacaklarımız hem de meslekle 
alakalı sorunlarımızı kısaca ifade 
etmek istiyorum. Bu programı-
mız sonrasında bu yıl en tecrübe-

li – Şeyh’ül Etibba olan Abdullah 
Büyükşar abimizi ziyaret edip pla-
ketimizi takdim edeceğiz. 10 Mart 
Salı günü akşam saat 19.30’da, 
psikiyatrist Prof. Dr. Kürşat Altın-
baş ve psikiyatrist Prof. Dr. Yavuz 
Selvi’nin konuşmacı olacağı, mo-
deratörlüğünü ise Fethi Çağıl’ın 
yapacağı “Modern Zamanlarda 
İnsanlık Empati ve merhamet” 
konusunun işleneceği programı 
Uluslararası Gençlik Merkezinde 
icra edeceğiz. 11 Mart Çarşamba 
günü akşam saat 20.00’de TÜBA 
Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker’in mesleğimizin duayenlerin-
den rahmetli Prof. Dr. Sami Zan 
ile ilgili sunum yapacağı programı 
yönetim kurulu üyemiz Dr. Ersin 
Bulun moderatörlüğünde Odamız 
Rıfkı Tuygan salonunda yapacağız. 
14 Mart günü İl Sağlık Müdürlü-
ğü ve Üniversitelerimizde müşte-
rek yapılacak programlara iştirak 
edeceğiz. 15 Mart Pazar günü de 
gelenekselleştirdiğimiz ve orman 
bölge Müdürlüğümüzle iş birliğiy-
le yaptığımız Tabip Odası Hatıra 
Ormanına ailelerimizle ağaç dik-
me programını gerçekleştireceğiz. 
Bu programa katkıları için Bölge 
Müdürümüz Cafer Bal nezdinde 
tüm çalışanlarına da teşekkür edi-
yoruz” dedi. 

Doktorlar ve tüm sağlık çalı-
şanlarının bazı beklenti ve taleple-
rinin de olduğuna işaret eden Dr. 
Seyit Karaca, “Küçük ve büyükle-
rinin eğitimiyle başlayacak, kısa ve 
orta vadede çalışma mekanlarının 
güvenliğini artırmak ve mevzuatta 
şiddet çağrıştıran her türlü eylemi 
ağır bir şekilde cezalandıracak ka-
nuni düzenlemelere varana kadar 
bir an önce tedbirler artırılmalıdır. 
Emekli maaşlarında yapılan dü-
zenleme eşitsizlik oluşturmuştur. 
Sadece Emekli Sandığı mensubu 
olarak emekli olmuş meslektaşla-
rımızın yararlandığı düzenlemede 
tüm emekli meslektaşlarımızın 
faydalanmasına dönük düzenle-
meler yapılmalıdır. Üniversite ve 
kamu hastanelerinde çalışan mes-
lektaşlarımızın maddi kazanımlar 
özlük hakları ve performans siste-
mi düzenlemeleri ile benzer sosyal 
statüdeki meslek gruplarına eşit-
lenecek şekilde değiştirilmelidir. 
Halkımızın medeni bir şekilde sağ-
lık hizmeti alabilmesi için hizmetin 
merkezindeki sağlık çalışanlarının 
memnuniyeti de gözetilmelidir. 
Aile hekimlerimizin karşılaştığı 
sorunlar titizlikle gözden geçirmeli 
ve problemler çözülmelidir. Rapor 
karmaşası başta olmak üzere nü-
fus-performans ilişkisi, sevk zinci-

ri gibi konular çalışanlarımızın da 
görüşleri doğrultusunda düzen-
lenmelidir” dedi. 

Vatandaşa da hafta münasebe-
tiyle birkaç konuda mesaj vermek 
isteyen Karaca, “Sağlık çalışanları 
sizleri en zor anlarında yanınızda 
bulunmak ve sıkıntılarınıza çare 
olmak üzere eğitim alırlar. Ülke-
mizin son döneminde yaşadığı te-
rör saldırıları, deprem, COVID-19 
ve son olarak ta İdlip’te meydana 
gelen çok sayıda askerimizin şehit 
olduğu olay da dahil olmak üzere 
sağlık çalışanlarımızı hep sahada 
gördük ve görmeye devam ede-
ceğiz. Bu zor şartlarda hizmet ver-
mek için canını dişine takan sağlık 
çalışanları her türlü teşekkürü ve 
övgüyü hak etmektedir. Toplam 
hizmet yükü içerisinde çok az da 
olsa bu teşekkürü yapma ede-
binden yoksun münferit olaylara 
yol açanlar bizzat sizlerin de mü-
dahaleleri ile susturulmalıdır. Bu 
vesileyle yukarıda zikrettiğimiz 
zorlu süreçler ülkemiz için gurur 
kaynağı olacak şekilde son derece 
iyi yöneten başta sayın başkanımız 
olmak üzere tüm sağlık çalışanla-
rımıza meslektaşlarımız adına bir 
kez daha teşekkür ediyorum” me-
sajlarını verdi. 
n İRFAN AYHAN

Gazetemiz Yayın Danışmanı Behçet Büyükgökmen, kızı Hediye’yi Soykök ailesinin 
oğulları Osman ile geçtiğimiz haftasonu düzenlenen düğün töreniyle evlendirdi

Büyükgökmen ve Soykök
aileleri akraba oldu

Davutoğlu gazetecilerle buluştu

Behçet – Sevgi Büyükgökmen 
çiftinin kızları Hediye ile Bayram 
– Mediha Soykök çiftinin oğulları 
Osman, ömür boyu mutluluk için 
birbirilerine ‘evet’ dedi. 

Çiftin düğün merasimi Türk-
menoğlu Plaza Düğün ve Kongre 
Merkezi’nde yapıldı. “Birlikteliği-
mizin sonsuza kadar sürmesi umut 
ve dileği ile ortak yaşama adım 
attığımız bu günde sizlerle birlik-
te olmaktan mutluluk duyacağız” 
diyerek düğünlerine davet eden 
Hediye ve Osman çiftini bu mutlu 
günlerinde sevenleri, dostları, ak-
rabaları ve yakınları yalnız bırak-
madı. Büyükgökmen ve Soykök 
aileleri de davetlerine icabet eden 
misafirleriyle yakından ilgilenerek, 

evlatlarının mürüvvetini görme 
mutluluğunu misafirleriyle paylaş-
tı. Düğünde misafirlere Konya’nın 
geleneksel düğün pilavı ikram edil-
di. Konya Yenigün Gazetesi olarak 

Hediye ve Osman çiftine kurdukla-
rı yuvada ömür boyu mutlu olma-
larını diler, Büyükgökmen ve Soy-
kök ailelerini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başka-
nı Ahmet Davutoğlu, Konya’daki 
konutunda gazetecilerle bir araya 
geldi. Davutoğlu “Tarih beni eleş-
tirenleri değil beni yazacak” dedi. 
Meram’daki konutundan gazeteci-
lerle bir araya gelen eski Başbakan 
ve Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu gündemdeki so-
ruları yanıtladı. 

Gazetecilerin sorularını samimi 
bir şekilde yanıtlayan Davutoğlu, 
Gelecek Partisi olarak 42 ilde teş-
kilatlanmalarını tamamladıkları-
nı belirterek yeni sistemde erken 
seçim ihtimalinin olmadığını da 
söyleyerek ilk seçime kadar bütün 
illerde teşkilatlanmalarını tamam-
layarak seçime hazır hale getire-
ceklerini söyledi. 

Başbakanlığı döneminde Peli-
kancılara karşı mücadele verdiğini 
de anlatan eski Başbakan ve Gele-
cek Partisi Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu, Başbakanlığı dönemin-
de kendisine karşı karalama çalış-

maları yapanlara da sert çıkarak 
“tarih onları değil onurlu bir duruş 
sergileyen beni yazacaktır” diye ko-
nuştu.

‘KONYA BİZE SAHİP ÇIKIYOR’
Konya’nın kendisi için önemli 

olduğunu vurgulayan Ahmet Da-
vutoğlu, “Konya bizim için önemli 
bir şehirdir. Konyalı bir isim olarak 
Başbakanlık yaptım ve bundan gu-
rur duyuyorum. 

Konya bize sahip çıktı bundan 
sonra da hep çıkacak. Gelecek Par-
tisi olarak da bize sahip çıkıyor. 
Bunu hep gördük. 

İl Başkanlığımızın açılışında 
1000’den fazla araçla karşılandık. 
Bu neredeyse siyaset tarihinde bir  
ilk. İl başkanlığı binası açılışı için 
gelen vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Ben katılımdan ve ilgi-
den çok memnunum” dedi.

‘TEŞKİLAT MENSUPLARINI 
UYARDIM’

Konya’da il başkanlığı açılışının 
olduğu gün iki bakanın Konya’da 

olmasına da değinen Davutoğlu, 
“Benim Konya’da olmam bakanları 
Konya’ya çekecekse ben her gün 
Konya’ya geleyim” diyerek tüm 
teşkilat mensuplarına da devletin 
yetkililerine karşı saygılı olmaları 
ve siyasi etiği korumaları konu-
sunda uyardığını söyledi. Program 
toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi. n MEHMET ALİ ELMACI
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Medipol Başakşehir’i 
3 silahşorü taşıyor

Medipol Başakşehir’de bu sezon şimdiye kadar atılan 49 golün 27’si Crivelli, Demba Ba 
ve Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin bulduğu gollerin yüzde 55’lik kısmını kaydeden 
söz konusu futbolcular, adeta hücum hattının üç silahşorü olarak rakiplere korku salıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya ka-
larak kulüp tarihinde bir ilki yaşayan Ba-
şakşehir, Süper Lig’de de yoluna emin 
adımlarla devam ediyor. Zorlu Göztepe 
deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle ay-
rılan turuncu-lacivertliler, 52 puanla lider 
konumda bulunuyor. Teknik Direktör Okan 
Buruk idaresinde hücum ağırlıklı bir oyun 
anlayışı benimseyen İstanbul ekibi, attığı 
49 golle de 2014-2015 sezonundan bu 
yana 25. haftaya kadar olan bölümlerdeki 
en fazla skor ürettiği dönemi yaşıyor. Tu-
runcu-lacivertli takımın özellikle gol yolla-
rındaki bu başarısında üç isim ön planda.

CRİVELLİ, DEMBA BA VE VİSCA ETKİSİ
M.Başakşehir’in geldiğimiz haftaya 

kadar bulduğu 49 golün 10’unda Crivelli, 
9’unda Demba Ba, 8’inde de Visca imzası 
var.

Sezon başında takıma katılmasına 
rağmen ortaya koyduğu mücadeleci oyun-
la takdir toplayan Enzo Crivelli ile ağır sa-
katlık süreçlerinden geçmesine rağmen 
eski formunu aratmayan Ba ve turun-
cu-lacivertli forma altında sekiz sezondur 
önemli işlere imza atan Visca, gollerin 
yüzde 55’ine katkı sağlayarak bir nevi Ba-
şakşehir’i sırtlayan futbolcular oldu.

Okan Buruk’un takımında 4’er gol atan 
Aleksic ile İrfan’ın yanı sıra Skrtel ve Gulb-
randsen 3, Clichy 2, Ponck, Elia, Mahmut 
da 1’er gol kaydetti.

Ayrıca turuncu-lacivertlilerin 3 golü 
de rakiplerin kendi kalelerini sarsmasıyla 

geldi.
CRİVELLİ KARİYER REKORUNUN PEŞİNDE

Başakşehir’le ligde çıktığı 22 maçta 
10 gol, 2 asist yapan Crivelli, şimdiden 
son iki sezonda Fransız takımları Angers 
ve Caen’de ortaya koyduğu performansları 
geride bırakmayı başardı.

2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa 
Ligue 1’de 33 maça çıkıp 6 gol, 1 asistle 
takımına destek olan Fransız oyuncu, bir 
önceki sezonda ise Angers ile 17 müsaba-
kada 1 gol, 1 asist yapmış, aynı sezonun 

geri kalan bölümünü kiralık olarak geçirdi-
ği Caen’de de 14 karşılaşmada 2 gol atıp 3 
de gol pası verdi. Enzo Crivelli, profesyo-
nel liglerde en fazla gol attığı sezonu 2016-
2017’de Bastia ile yaşamış ve o dönem 24 
maçta 10 gol kaydetmişti. Başakşehir’de 
Göztepe’ye karşı bulduğu golle rekorunu 
egale eden 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol 
daha attığı takdirde ise kariyer rekorunu 
kırmış olacak.

DEMBA BA KENDİNE GELDİ
West Ham United, Newcastle United, 

Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, 
Göztepe gibi takımlarda top koşturan 
Demba Ba, son durağı olan Başakşehir’de 
ikinci baharını yaşıyor. Ağır sakatlıklardan 
geçen Senegalli, buna rağmen kendini to-
parlamayı başardı. Ligin ilk 15 haftasında 
sadece 1 gol atabilen 35 yaşındaki santr-
for, sonraki maçlarda ise formunu geri 
kazanarak 8 gol kaydetti ve Süper Lig’deki 
toplan gol sayısını da 9’a çıkardı. Görev 
aldığı son 9 maçın 7’sinde skor üreten tec-
rübeli oyuncunun 4 de asisti var.

Demba Ba, 2016’da Çin Süper Ligi 
takımı Shanghai Shenhua’daki 14 gollük 
döneminin ardından skora en fazla katkı 
yaptığı sezonunun içinde bulunuyor.

VİSCA BİLDİĞİMİZ GİBİ
2011-2012 sezonunda turuncu-laci-

vertlilere transfer olan Visca, geçen hafta-
lara, ilerleyen yıllara rağmen performan-
sını hep yukarı taşıyarak dikkatleri üzerine 
çeken isim oldu. Her transfer döneminde 
birçok takımın radarına giren ancak Ba-
şakşehir’den ayrılmayan Boşnak futbolcu, 
bu sezon geride kalan 25 haftada 8 gol, 
11 asistlik performans sergiledi. Ligi asist 
kralı unvanını elinde bulunduran 30 ya-
şındaki futbolcu, bunların yanında Avrupa 
kupalarında attığı 12 golle de bu alanda 
takımının en skoreri konumunda. İstanbul 
temsilcisinde toplamda 94 golü bulunan 
Visca’nın sezon içinde 100. golüne ulaş-
ması da işten bile değil.  
n İHA

Sivasspor’da Fernando 
cezalı duruma düştü 

Sivassporlu Fernando, ligin 25. haftasında oynanan 
Galatasaray maçında gördüğü sarı kart dolayısıyla Antal-
yaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray 
ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor’da, Brezilyalı forvet 
oyuncusu Fernando, Antalyaspor müsabakası öncesinde 
sarı kart gördü. Fernando, gördüğü sarı kartın ardından 
cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, Süper Lig’in 26. 
haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma 
giyemeyecek.

Fernando, bu sezon ayrıca Sivasspoŕ da 23 maçta 
görev alırken, bin 385 dakikada kırmızı-beyazlı formayı 
terletti. Fernando çıktığı 23 maçta 6 gol 2 asist yaptı.  n AA

Galatasaray’da derbi 
hazırlıkları başladı 

Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Demir 
Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdü-
ren Galatasaray’da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sa-
rı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü 
sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara 
vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik 
direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleş-
tirilen antrenmanda, Sivasspor maçının tamamında görev 
alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. 
Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet ve sürat koşusunun 
ardından 19 yaş altı takımı ile 11’e 11 çift kale maç oynadı-
ğı aktarıldı. Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesin-
de ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem 
Büyük’ün sağlık durumunun, çarşamba günü yapılacak 
tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına bir gün-
lük iznin ardından devam edecek.  n AA

Falcao kalitesini 
göstermeye başladı 

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Ga-
latasaray’da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, 
son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor. Ga-
latasaray’ın sezon başında Fransa temsilcisi Monaco’dan 
kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 
sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamadığı 
ligde son haftalarda düzenli forma şansı buldu. Sezonun 
ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıy-
la uzun süre takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Süper 
Lig’in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giyerken, 
bunların 10’unda ilk 11’de sahaya çıktı.

Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle 
kalitesini göstermeye başladı. Radamel Falcao, Süper 
Lig’de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları hava-
landırdı. Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fra-
port TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer 
kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak 
Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor 
müsabakalarında da birer gol kaydetti. Falcao, bu dönem-
de sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada 
kaldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında skor üreteme-
di.  n İHA

Trabzonspor MHK’yı istifaya çağırdı
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu 

Başkanı Ali Sürmen, MHK Başkanı Ze-
keriya Alp’i istifaya davet ederek, “Çıktı-
ğımız yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. 
Sen, taşlı ve engebeli bu zor yolda bizim 
için ufak bir çakıl taşı bile değilsin” 
dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu 
Başkanı Ali Sürmen, divan binasında 
Trabzonspor İstişare Kurulu, Denetim 
Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, Ar-
şiv ve Müze Kurulu adına ortak bir basın 
toplantısı düzenledi.

Sürmen, Süper Lig 2019-2020 sezo-
nuna Türk futbol tarihine yalnızca Trab-
zonspor kaptanı olarak değil, bir dü-
rüstlük timsali olarak da geçen rahmetli 
Cemil Usta’nın isminin verilmiş olma-
sına rağmen gerek TFF’nin gerekse de 
MHK’nin bir takım kararlarının sezona 
damga vurduğunu belirterek, “Futbolun 
öncelikle toplumsal bir etkinlik ve bir 
beceri yarışı olduğunu bilinmesi gere-
kirken, tamamen bireysel ekonomik ve 
sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir 
tavırla sahada oynanan futbol ve acıma-
sızca müdahale eden bazı hakemlerin, 
yaptıklarının yanına kar kalması ve MHK 
tarafından da korunması asla kabul edi-
lemez. Bazı pozisyonların saniyelik bir 
yanılma payından dolayı yanlış karar-
larla sonuçlanması hoş görülebilir olsa 
dahi bazen VAR’a gidilmesi gereken po-
zisyonlarda bu sistemden faydalanılma-

ması, bazense gidilip de tüm gözlerin 
gördüğünü görmemekte ısrar edilmesi 
ne kabul edilebilir, ne de hoş görülebi-
lir. VAR’a başvurulmadan iptal edilen 
bir golün, veyahut bir futbolcuya gös-
terilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu 
tayin edebilecek kudrette olduğu bir 
Süper Lig’de yönetimimizin, teknik he-
yetimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın 
emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız 
beklenemez” ifadelerini kullandı.

“TARAFSIZ OLMASI 
GEREKENLERİN NASIL TARAF 

TUTTUĞU ARTIK SIR DEĞİLDİR”
“Bazı takımların şampiyonluk yarı-

şından son haftalarda kopmasıyla bir-
likte, bazı hakem ve basın mensupları 
üzerinden ölülerin diriltilmeye çalışıl-
masına kimse cesaret etmemelidir” 
diyen Sürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süper Lig’i yönetecek hakemlerin 
seçilme sürecine kimlerin hangi niyet 

ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf 
olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu 
da artık sır değildir. Bu durumda; ha-
kemlerin diyet ödemeleri, bulundukları 
konumu torpille muhafaza etme çaba-
ları futbolumuzu göz göre göre kaosa 
sürükleyebileceği gibi, bu saatten sonra 
futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara 
sahip hiçbir üyesinin adil olmalarının 
beklenemeyeceği aşikardır.”

“TFF, ALP’İN AÇIKLAMALARINA İMZA 
ATIP TARAF OLMUŞTUR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nu da 
eleştiren Sürmen, “Başkan yardımcımız 
Ertuğrul Doğan’ın kulübümüzün resmi 
sitesinden açıklamada bulunarak ger-
çekleri anlatmasından Zekeriya Alp’in 
neden rahatsız olduğunu açıklamanın 
kendisinden de anlayamadığımız gibi, 
bunu neden TFF’nin resmi sitesi üze-
rinden yapıldığını da anlayamadığımızı 
vurgulamak isteriz. Buradan anlaşıl-

maktadır ki; TFF de Alp’in açıklamasına 
imza atıp, taraf olmuştur” diye konuştu.

“TRABZONSPOR ALEYHİNE TARAF 
OLDUĞUNUZU DA GÖSTERMEKTEDİR”

MHK Başkanı Zekeriya Alp’in yasal 
yollara başvuracağı yönündeki sözleri-
ne de dikkat çeken Ali Sürmen, şunları 
söyledi:

“Zekeriya Alp’e soruyoruz; bunca 
yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve 
teknik direktörlerden hangilerine cevap 
verdiniz? Daha da önemlisi hangilerini 
mahkemeye vermekle tehdit ettiniz. Ze-
keriya Alp; mahkemeye vermekle tehdit 
etmek husumetin doğduğunu göster-
mektedir. Bundan sonra Trabzonspor 
aleyhine taraf olduğunuzu da göster-
mektedir.”

“İSTİFA ET”
Sürmen, Zekeriya Alp’in istifa etme-

sini söyleyerek, “Bizim geçmiş dene-
yimlerimizden öğrendiğimiz en büyük 
gerçeğimiz, şampiyonluğa giderken 
her defansında gizli mahfelerde bizle-
re pusu kurulduğudur. Gel bu defa alet 
olma, istifa et. Çünkü biz bu sefer çıktı-
ğımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyo-
ruz. Sen, taşlı ve engebeli bu zor yolda 
bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler ise 
camiamızın ayağına taş değdirmemeye 
yemin ettik. Sizin ve gizli mahfelerde 
pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm 
temsilcileriyle istifasını bekliyoruz” şek-
linde konuştu.  n İHA

Gaziantep’in hedefi ilk 10
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı 

Mehmet Büyükekşi, ligde dokuz final 
maçı daha oynayıp sezonu ilk 10’da 
bitirmek istediklerini açıkladı. Büyü-
kekşi, Trabzonspor karşılaşmasında 
terlerinin son damlasına kadar sava-
şıp, karakterli bir duruş sergilediklerini 
de vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, takımın son du-
rumu ve gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Gaziantep FK’nın 
her karşılaşmada olduğu gibi Trab-
zonspor karşılaşmasında da terinin 
son damlasına kadar savaştığını belir-
ten Büyükekşi, gösterdikleri mücadele 
için futbolcuları ve teknik heyeti tebrik 
etti.

“GÖSTERİLEN KARAKTER 
VE MÜCADELE PUANLARDAN 

DAHA DEĞERLİ”
Gaziantep Futbol Kulübü’nün Sü-

per Lig’in 25. haftasında karşılaştığı 
Trabzonspor maçında gösterilen per-
formansın muhteşem olduğunu ifade 

eden Mehmet Büyükekşi, “Takımı-
mız, üst üste ligin zirvesinde yer alan 
ekiplere karşı mücadele etti. Geçtiği-
miz hafta Başakşehir karşılaşmasının 
özellikle ilk yarısında skor üstünlüğü-
nü ele geçirebilirdik ancak tamamen 
şanssızlıklar yüzünden sahadan mağ-
lubiyetle ayrılmıştık. Bu hafta lig lideri 
Trabzonspor’u konuk ettik ve gerçek-
ten bize yakışan bir mücadele örneği 
daha sergiledik. Karşılaşma boyunca 
hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, 
sadece futbol oynamak isteyen bir ta-
kım görüntüsü çizdik. Ben hem teknik 
heyetimizi hem de futbolcularımı bir 
kez daha kutlamak istiyorum. Kar-
şılaşmada galibiyeti kaçıran taraftık 
ancak sahada oyuncularımızın gös-
termiş olduğu karakter ve mücadele 
benim için üç puandan bile daha de-
ğerlidir” şeklinde konuştu.

“DOKUZ FİNAL MAÇIMIZ 
KALDI, HEDEFİMİZ İLK 10”

Göreve geldikleri gün hedeflerini 
ligi ilk 10’da bitirmek olarak belirle-

diklerini hatırlatan Başkan Büyükekşi, 
“Henüz sezon başında yaptığım açık-
lamada ilk on sırada yer alacağımıza 
inandığımı söylemiştim. Belki kamu-
oyunda küme düşer yorumu yapan ve 
bu takıma güvenmeyenler de vardı. 
Ancak biz ısrarla bunu söyledik ve 
istikrarın başarıyı getirdiğini bir kez 
daha göstermiş olduk. Şu an ligde 9. 
sırada bulunuyoruz ve önümüzde de 
dokuz final maçımız kaldı. Ligin so-
nunda Gaziantepli taraftarlarımız puan 
durumuna baktığı zaman geleceğimiz 
noktadan gurur duyacaklar. Tek hede-
fimiz bu” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLUMUZ SKORA 
BAĞLI OLMUYOR, BU 
BENİ MUTLU EDİYOR”

Ligde ortaya koydukları mücadele 
ile pek çok kesimin takdirini kazandık-
larını da söyleyen Memhet Büyükekşi, 
“Ligde mücadele eden tüm takımlara 
sonsuz saygımız bulunuyor. Ancak bizi 
bir çok takımdan ayıran özelliğimiz 
olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman 

skora bağlı oynamıyoruz ve bu beni 
gerçekten memnun ediyor. İster önde 
olalım, ister geride futbol anlayışımız 
her zaman sahaya güzellik yansıta-
bilmek oluyor. Geride 25 lig maçı bı-
raktık, hiçbir takım bizim hakkımızda 
‘zamana oynadılar’ tarzı dahi açıkla-
ma yapmamıştır. Gerçekten Süper 
Lig’de ilk kez yer almamıza rağmen 
bu lige renk getirdiğimizi düşünüyo-
rum. Taraflı tarafsız herkesin de bizim 
karşılaşmalarımızı izlerken büyük zevk 
duyduklarını görmek, duymak daha da 
memnun ediyor. Futbolcularımızla da 
ilişkilerimiz asla skora bağlı olmuyor 
ve bu onlara özgürlük tanıyor. Elbette 
bu oyun anlayışında teknik direktörü-
müz Sumudica’nın da payı çok büyük. 
Bunu kendisine de sürekli olarak ileti-
yorum” değerlendirmesini yaptı.

“MİLLİ TAKIMLARA 
OYUNCU GÖNDERMEK ELBETTE 

GURURLANDIRIR”
Kadrolarında çeşitli milli takımlar-

da forma giyen 11 tane futbolcu oldu-

ğunu da dile getiren Başkan Büyükek-
şi, ”Bir takımı özellikle saha içerisinde 
tecrübesi ve kalitesi daha belirgin hale 
getiriyor. Şu an kadromuzda bulunan 
24 oyuncudan 11 tanesi daha önce 
ülkeleri adına milli formaları terletmiş 
isimler. En büyük arzumuz bu sayıyı 
daha da arttırabilmek ve futbolcu-
larımızın uluslararası seviyede de 
mücadele ettiğini görebilmek. Şu an 
mevcut kadromuzda gösterdiği per-

formansla milli takımlara gitmeyi hak 
eden birçok oyuncumuz bulunuyor. 
Onların da özellikle ay-yıldızlı forma-
mız altında hem şehrimizi hem de 
takımımızı temsil etmesini büyük bir 
heyecanla istiyoruz. Önümüzde 2020 
Avrupa Futbol Şampiyonası bulunuyor 
ve o turnuvayı izlerken kendi oyuncu-
larımızı ve ülkemizi gururla izleyeceği-
mize inanıyoruz” diye konuştu.  
n İHA
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Görme engelli yüzücüler 
Kayseri’de kulaç attı

Türkiye Görme Engelliler Spor Fede-
rasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer 
alan Türkiye Kulüpler ve Bireysel Yüzme 
Şampiyonası 04-06 Mart 2020 tarihleri 
arasında Kayseri’de düzenlendi.

Görme Engelliler Türkiye Kulüpler 
ve Bireysel Yüzme Şampiyonasında 
Antrenör Gülşah Tekin nezaretinde 
Konyalı sporcular, Tuana Filiz 50 metre 
sırtüstünde 2’inci, 100 metre serbestte 
2’inci, 50 metre serbestte 1’inci, 200 
metre serbestte 1’inci, Hatice Güçlü 100 

metre serbestte 2’inci, 100 metre sırtüs-
tünde 3’üncü, 100 metre kurbağalamada 
2’inci, 50 metre serbestte 3’üncü, Eymen 
İnce 50 metre sırt 1’inci, 100 metre ser-
bestte 1’inci, 50 metre serbestte 1’inci, 
200 metre serbestte 1’inci, Tuğçe Sön-
mez 100 metre kurbağalamada 3’üncü, 
Serdar Bozdemir 100 metre serbestte 
3’üncü, 400 metre serbestte 1’inci Süley-
man Öztoprak 50 metre serbestte 1’inci 
olarak şampiyona sonunda toplamda 16 
madalya kazandılar. n SPOR SERVİSİ

Bedensel engelli 
haltercilerden 3 altın madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Fede-
rasyonu faaliyet takviminde yer alan 
Bedensel Engelliler Halter Türkiye 
Şampiyonası 29 Şubat - 01 Mart 2020 
tarihleri arasında Adana’da yapıldı.

11 ilden, 19 sporcunun katıldığı Be-
densel Engelliler Halter Türkiye Şampi-
yonasında, 55 kg’da Besra Duman 122 
kilo, 61 kg’da Yasemin Ceylan Baydar 

111 kilo, 73 kg’da Sibel Çam 131 kilo 
kaldırarak altın madalyanın sahibi ol-
dular.

Müsabakalar sonucunda derece 
alan Konyalı sporcular 15 Nisan 2020 
tarihinde Dubai’de yapılacak olan Olim-
piyat Kotası Turnuvasına katılmaya hak 
kazandılar.
n SPOR SERVİSİ

Süper Grup aşkına

Konya 1. Amatör Küme’de A Gru-
bu’nda Şampiyon olan Selçuk Üni-
versitespor’un arkasında ligi ikinci ve 
üçüncü sırada tamamlayan Ömerhan-
lıspor ve Ereğli Anadoluspor B grubunu 
ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan 
Bozkır Gençlerbirliği ve Huğluspor ile 
tek maçlı eleminasyon sistemine göre 
karşılaşacaklar. Şampiyon olanın Sü-
per Grup’a yükseleceği karşılaşmaların 
heyecanı, hafta sonu oynanacak maç-
larla devam edecek.

A GRUBU
Konya 1. Amatör Küme A Grubu’n-

da lig boyunca istikrarlı oyununu ve 
liderliğini sürdüren Selçuk Üniversi-
tespor, bitime 1 hafta kala şampiyon-
luğunu ilan etmişti. Sezon boyunca 
Selçuk Üniversitespor’un takipçiliğini 
yapan Ömerhanlıspor ise normal se-
zonu ikinci sırada tamamladı. A Gru-
bu’nda üçüncülük yarışı ise nefes kesti. 
Ereğli Anadoluspor ve Ergesspor’un 

Play-Off adına mücadele ettiği üçün-
cülük yarışında ise mutlu sona Ereğli 
Anadoluspor ulaştı. Son hafta karşı-
laşmasında Ereğli Anadoluspor’u 11-2 
yenmesine karşın Ergesspor, Play-
Off’a kalamadı.

B GRUBU
Konya Amatör Küme B Grubu’n-

da normal sezonu lider götüren Huğ-
luspor, ligin bitimine 1 hafta kala 
liderliği Anadolu Kartalspor‘a tabiri ca-
izse hediye etmiş ve ligi lider bitirmesi 
beklenirken bitime 2 hafta kala üst üste 
aldığı sonuçlarla üçüncü bitirmişti. Son 

iki haftaya Anadolu Kartalspor’un 1 
puan önünde giren Huğluspor, önce li-
gin 17.haftasında Bozkır Gençlerbirliği 
ile sahasında 3-3 berabere kalmış son-
rasında ise son hafta karşılaşmasında 
Beyşehir Belediyespor’a 3-0 kaybede-
rek son 2 haftada kaybettiği 5 puanla 
normal sezonu 3. Sırada tamamlamış-
tı. Süper Grup’a yükselme mücadelesi 
verecek olan bir diğer ekip ise Bozkır 
Gençlerbirliği. Ligde sezon boyunca 
Anadolu Kartalspor ve Huğluspor’un ta-
kipçiliğini yapan Bozkır Gençlerbirliği, 
son haftalarda harika bir performans 

gösterdi ve Huğluspor’un da üst üste 
puan kaybetmesinin ardından normal 
sezonu ikinci sırada bitirdi ve çapraz 
eşleşmede avantajı kaptı.

Konya Amatör Küme Süper Grup’a 
yükselme adına gerçekleştirilecek olan 
karşılaşmalar 15.03.2020 Pazar günü 
oynanacak. Konya 1. Amatör Küme A 
grubunun ikincisi Ömerhanlıspor B gru-
bunun üçüncüsü Huğluspor’u ağırlar-
ken, B grubunun ikincisi Bozkır Genç-
lerbirliği, A grubunun üçüncüsü olan 
Ereğli Anadoluspor’u konuk edecek. 
n İLHAN ATLI

8 Mart’ta kadın 
hakemlere görev verildi 
Konya Amatör Küme’de önceki gün oynanan karşılaş-

malarda Dünya Kadınlar Günü, nedeniyle kadın hakemler 
görev aldı. Oynanan karşılaşmalarda Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu, maçlara bu özel gün nedeniyle 
farkındalık yaratmak adına kadın hakemleri karşılaşma-
lara atadı.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, (KASKF) 
tarafından önceki gün oynanan maçlarda 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle 50 amatör futbol karşılaşma-
sında tam 16 hakeme görev verdi. KASKF de önceki gün 
oynanan karşılaşmalardan sonra resmi sosyal medya 
hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Konya İHK, ilkimizde hafta sonu 
oynanan 50 amatör futbol maçında, 16 kadın hakemimizi 
görevlendirdi. Kadın hakemlerimize başarılar diler, nez-
dinde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.” 
denildi.  n SPOR SERVİSİ

Gezen Tilki Grubu 
Akşehir’i ziyaret etti 

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kültürel geziler yapan Ge-
zen Tilki Yürüyüş Grubu üyeleri Konya’nın Akşehir ilçesini 
ziyaret etti.

Yaptıkları kültürel gezilerle bilinen Gezen Tilki Yürüyüş 
Grubu, Akşehir’i ziyaret etti. Eski Akşehir sokaklarında ta-
rihi dokuyu inceleyip ve Akşehir ormanlarında bir trekking 
turu gerçekleştiren grup üyeleri, bol bol hatıra fotoğrafı 
çekti.Yürüyüş grubu; Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece 
Parkı, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 
Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani 
Türbesi, Ferruh Şah Mescidi, Tarihi Kilise, Tarihi Akşehir 
Evleri Sokakları, Kent Ormanı gibi turistik mekanları gezdi.

Turizme gönül vermiş herkese teşekkür eden grup 
üyeleri, Akşehir’i çok beğendiklerini dile getirerek, ilçenin 
tarih kokan bir şehir olduğunu ve turizm potansiyelinin yük-
sek olduğunu söyledi. Gezen Tilki Yürüyüş Gurubu Üyeleri 
aynı zamanda gezileri sırasında kendilerine yardımcı olan 
Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız’a da te-
şekkür etti.  n İHA

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

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

1922 Konyaspor’dan 10 maç 16 puan Sarayönü Belediyespor tehlikede
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-

delesini sürdüren 1922 Konyaspor 
27.hafta karşılaşmasından Bursa dep-
lasmanında İnegölspor’a konuk oldu. 
Ligde kalma adına kritik bir maça 
çıkan temsilcimiz sahadan 0-0’lik be-
raberlikle ayrıldı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’un 27. 
haftasında deplasmanda zorlu bir 
müsabakaya çıkan temsilcimiz 1922 
Konyaspor, İnegöl deplasmanından 1 
puanla döndü. İkinci yarıyla beraber 
ligde kalma adına kritik karşılaşma-
lara çıkan Yavru Kartal’ın bu haftaki 
rakibi İnegölspor’du. Geçen hafta 
sahasında GMG Kırklarelispor’u 4-0 
yenen Yeşil-Beyazlılar, son haftalar-
daki çıkışını ve iyi oyununu İnegölspor 
deplasmanında da sürdürdü. Ligde üst 
sıralara oynayan ve ligin güçlü takım-
larından biri olan Bursa temsilcisi kar-
şısında dirençli bir oyun sahaya yansı-
tan 1922 Konyaspor, karşılaşmayı 10 
kişi tamamlamasına karşın zorlu dep-
lasmandan puanla ayrılmasını bildi. 

Maçtan 1 puanla ayrılan temsilcimiz, 
puanını 30’a çıkardı. Geçen hafta GMG 
Kırklarelispor’u yenerek 13. Sıraya 
yerleşen ekibimiz bu hafta berabere 
kalmasının ardından Kırklarelispor’un 
Gümüşhanespor’u yenmesiyle birlik-
te 1 basamak gerileyerek haftayı 14. 
sırada kapattı. İkinci yarıda çıktığı 10 
karşılaşmada sadece 2 kez rakiplerine 

boyun eğen temsilcimiz, söz konusu 
karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 be-
raberlik alarak 16 puan topladı. Yavru 
Kartal, aldığı bu sonuçlarla beraber 
ateş hattının üzerine çıktı. Yeşil- Be-
yazlılar için tehlike tam olarak geç-
memesine karşın sahaya yansıttığı iyi 
oyunu, ligde kalma adına ve gelecek 
adına umut verdi. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 
mücadele eden temsilcilerimiz, 21. 
hafta karşılaşmalarına çıktı. Bölge-
sel Amatör Lig’in 7. Grup karşılaş-
masında iki ekibimiz Akşehirspor ve 
Sarayönü Belediyespor birbirleriyle 
karşılaşırken, diğer temsilcimiz Konya 
Ereğlispor ise Denizli deplasmanın-
daydı. Bölgesel Amatör Lig’de Kon-
ya’yı temsil eden Akşehirspor, Konya 
Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor 
bulundukları 7. Grup’ta önceki gün sa-
haya çıktılar. İlk olarak deplasmanda 
Denizli Sarayköyspor ile karşılaşan 
Konya Ereğlispor sahadan 0-0’lık be-
raberlikle ayrıldı. Ligin 21. haftasında 
iki Konya ekibimizi karşı karşıya geti-
ren karşılaşmada Akşehirspor evinde 
ağırladığı Sarayönü Belediyespor’u 
3-0 yenerek Play-Off umutlarını sür-
dürürken, Sarayönü Belediyespor ise 
bu karşılaşmadan aldığı mağlubiyet-
le ligde kalma umutlarını zora soktu. 
Geçen hafta sahasında ağırladığı Çal 
Belediyespor’u 2-1 yenen yeşil-si-

yahlılar ligde kalma adına kalan 
haftalar için umutlansa da bu haftaki 
Akşehirspor karşısında alınan 3-0’lık 
mağlubiyetten sonra yelkenleri suya 
indirdi. 14 puanla son sırada bulunan 
temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, 
Bölgesel Amatör Lig kurulduğundan 
beri bir alt lige düşmeyen tek takım 
konumunda. Sezon başından itibaren 
kötü gidişatına dur diyemeyen Sara-

yönü Belediyespor önceki gün Akşe-
hirspor karşısında aldığı mağlubiyetle 
bitime 7 hafta kala 14 puanla son 
sırada bulunuyor. Lig kurulduğundan 
beri düşmeyen temsilcimiz bu sezon 
bir ilki yaşayabilir. Tehlike çanlarının 
çaldığı Sarayönü Belediyespor’un ka-
lan haftalarda ligde kalma adına neler 
yapacağı ise merak uyandırıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör 
Küme’de 
normal sezonun 
tamamlanmasının 
ardından gruplarını 
2. ve 3.sırada bitiren 
takımlar Konya 
Amatör Küme Süper 
Grup’a yükselmek için 
çapraz eşleşmede 
karşılaşacaklar. 
Play-Off’u şampiyon 
tamamlayan takım 
ise gelecek yıl Süper 
Grup’ta mücadele 
edecek



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

SÜPER LİG 
2019-2020

PUAN DURUMU

Temsilcimiz Konyaspor, 
Malatyaspor’u da umutlandırdı

Konyaspor dış 
dünyaya kapılarını kapattı

Bu sezon kötü giden takımlara puan kaybederek ra-
kiplerine hayat veren Konyaspor, Yeni Malatyaspor’u da 
umutlandırdı. Yeni Malatyaspor’da teknik adamlığa Hik-
met Karaman’ın getirilmesinin çıkılan ilk maçtan puan 
alınması camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti.

Süper Lig’deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu 
yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısındaki ilk puanını 
aldı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişik-
liğine giden ve Kemal Özdeş’in yerine Hikmet Karaman’ı 
getiren Malatya temsilcisi, uzun süre 10 kişi oynadığı 
Konyaspor karşısında aldığı 1 puanla camiada kaybolan 
umutları yeniden yeşertti. Çarşamba günü erteleme ma-
çında Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar 
şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmak 
istiyor. Konyaspor maçının ardından ara vermeden Trab-
zonspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde 
eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti kara kara 
düşündürüyor.Sarı kırmızılılarda Issam Chebake, Teena-
ge Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için 
Karım Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve 
Vidar Kjartansson oynama izinleri olmadıkları için Trab-
zonspor maçında forma giyemeyecek. n İHA

Fenerbahçe maçı öncesi İttifak Holding Konyaspor’da 
olağanüstü hal ilan edildi. Teknik Direktör Bülent Kork-
maz’ın isteği doğrultusunda hafta boyunca yapılacak ant-
renmanlar basına kapatıldı. Ayrıca daha önce planlanan 
bazı ziyaretler de iptal edildi. 

Bülent Korkmaz’ın oyuncuların maç dışında herhangi 
bir düşüncelerinin olmaması ve maça tam konsantre ol-
ması için bu tür bir uygulamaya gittiği gelen bilgiler ara-
sındı. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da öne geçilen ve rakibin 
1 kişi eksik kaldığı maçta bırakılan 2 pua-
nın üzüntüsü yaşanıyor. Hedef maçlarının 
hiçbirini kazanamayan Anadolu Kartalı 
artık ligde kalma umutlarını devam ettire-
bilmek için ekstra puanlar almak zorunda. 
Yeşil Beyazlılar’ın ilk şansı ise Fenerbahçe 
maçı olacak. Konyaspor çok önemli eksik-
lerle Konya’ya gelecek olan Fenerbahçe’yi 
mağlup ederek ligde kalma umutlarını 
devam ettirmek istiyor. TFF Süper Lig’in 
26. Haftasında temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de 
önemli eksikler bulunuyor. Sarı-Lacivertli-
ler’de bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle 
forma giyemezken bazı yıldız isimler ise 
kart cezalısı. Fenerbahçe’nin en önemli 
eksiği ise teknik direktörü.

HENÜZ YENİ TEKNİK 
DİREKTÖR AÇIKLANMADI 

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardın-
dan Teknik Direktör Ersun Yanal ile yol-
larını ayıran Fenerbahçe, Denizlispor ile 
2-2 berabere kaldığı maça teknik adamsız 
çıkmıştı. Yeni teknik heyeti belirlemek için 
çalışmalarını sürdüren İstanbul temsilcisi 
henüz net karar vermiş değil. Fenerbah-
çe’nin bu hafta içinde yeni antrenörü ile 
anlaşması beklenmezken, Konyaspor kar-
şısına yine teknik adamsız çıkacağı tahmin 
ediliyor. 

EKSİKLER KONYASPOR’A 
AVANTAJ SAĞLIYOR

Temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de 
sakat oyuncuların çokluğu Konyaspor’a 
avantaj sağlıyor. Devre arasında transfer 
edilen stoper Faletta, Hasan Ali’nin yoklu-
ğunda sol bek oynayan Nabil Dirar, kanat 
oyuncuları Garry Rodriguis ve Deniz Türüç 
Denizlispor sakatlıkları nedeniyle Deniz-
lispor maçında forma giyememişti. 

Maç içinde sakatlanan Max Kruse ile 
birlikte Fenerbahçe’de sakat oyuncuların 
sayısı ciddi noktaya ulaştı. Deniz Türüç 
dışında sakat oyuncuların Konyaspor ma-
çında oynaması beklenmiyor. Deniz’in du-
rumu ise maçtan önce belli olacak. 

4 KART CEZALISI
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı önce-

si eksikleri sakat oyuncularla sınırlı değil. 
Denizlispor maçında kırmızı kart gören Tol-
gay Arslan’ın yanı sıra, aynı maçta gördük-

leri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci 
Altay, stoper Serdar Aziz ve orta saha oyun-
cusu Ozan Tufan, Konya’daki maçta forma 
giyemeyecek. 

Fenerbahçe’nin eksikleri: 
Faletta, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Kru-

se, Tolgay, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Altay
Tahmini 11: Harun, İsla, Gustavo, Ja-

ilson, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Tolga, 
Ferdi, Miha Zajc, Mevlüt, Vedat Muriqi

KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK
Konyaspor’un Fenerbahçe karşısında 

kazanmaktan başka çaresi yok. Uzun süre-
dir ligde galip gelemeyen Yeşil Beyazlılar, 
Fenerbahçe’yi yenerek hem üzerindeki 
baskıyı atmayı amaçlıyor hem de düşme 
hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapı-
yor. n SPOR SERVİSİ

Bu Fener’i bari yenin!
Hedef maçlarının hiçbirini kazanamayan ve düşme ateşini iyice hisseden İttifak Holding Konyaspor, artık 
ekstra puanlar almak zorunda. Yeşil Beyazlılar, hafta sonu evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Anadolu 

Kartalı çok önemli eksiklerle Konya’ya gelecek olan İstanbul temsilcisini yenmek zorunda

RPS
Yeni Malatyaspor’dan hakem açıklaması

Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Ça-
kır’a tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü, 
Trabzonspor maçını yönetecek Ali Palabı-
yık’ın yapılan açıklamalarla etki altında bıra-
kılmak istendiğini paylaştı.

Sarı-kırmızılı Kulüp tarafından yapılan ya-
zılı açıklamada, “Süper Lig’in 25. haftasında 
sahamızda oynadığımız İttifak Holding Kon-
yaspor müsabakasında maçın sonucuna di-
rekt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda 
neden VAR’a gidilmediğini kamuoyu önünde 
soruyoruz.

Haftalardır maçlarımızda fahiş hatalar ya-
pılmasına ve bunu en gür sesimizle haykırma-
mıza rağmen hiçbir şeyin değişmediğini, hat-
ta yenilerinin eklendiğini görmek ‘tarafsızlık’ 
gibi erdemli bir kelimenin nezdimizde giderek 
anlamını kaybetmesine neden olmuştur.

Konyaspor maçında 45 artılar oynanırken 
futbolcumuz Issam Chebake’nin rakip takım 
futbolcusu Bajic’e ceza sahası içerisinde eliy-
le anlık teması sonrası hakem Cüneyt Çakır’ın 
tereddütsüz ve VAR’a başvurmadan penaltıya 
hükmedip, oyuncumuzu kırmızı kartla ceza-

landırması ağır ve de maçın sonucuna tesir 
eden bir hata olarak kayıtlara geçmiştir. Bu 
pozisyon için VAR hakemi Özgür Yankaya 
tarafından ‘izlenmeli’ tavsiyesinin olup olma-
dığını açıkçası merak ediyoruz. Müsabakanın 
hakemi Cüneyt Çakır’ın da VAR’a gitmeden 
kulaklıktan pozisyonu yorumlaması ve penaltı 
ile birlikte bir de oyucumuza kırmızı kart gös-
termesi futbol kamuoyunun büyük bir kesimi-
nin şaşkınlığına neden olmuştur. Aynı şeyi 
daha birkaç hafta önce Galatasaray maçında 
yaşadık. Bariz penaltımız VAR’a dahi başvu-
rulmadan verilmemişti.

Ligde artık telafisi olmayan haftalara giril-
diği bir süreçte maçlarımızda bu tür şeylerin 
yaşanması bizleri tahammül noktasında son 
raddeye getirmiştir. Önümüzdeki Trabzonspor 
müsabakasına atanan hakemin takımların 
ligdeki durumu, kulüpler tarafından yapılan 
açıklamalar gibi olmaması gereken etki un-
surlarını kafasına takmadan yeşil zemine 
çıkarak müsabakayı hakkaniyetli bir şekilde 
yönetmesi en büyük temennimiz ve beklenti-
mizdir” ifadelerine yer verildi. n AA

Çok değil… Bundan sadece 3 
sene önce 2 kupa alan, ligi 3.olarak 
tam 66 puan ile bitiren bir Konyaspor 
vardı. Sanki her yıl üst sıralara,kupalara 
oynuyormuş gibi havalara girmiştik ve 
Konya tabiriyle ‘’gubuzluk’’ yapmıştık. 
Artık eski ‘’orta sıralar’’ hedefleri çoktan 
aşılmış, Avrupa bile bizi kesmiyordu. 
Doğal olarak hedefler büyümüş ve artık 
‘’şampiyonluk’’ nidaları çok yüksek sesli 
olmasa da dillendiriliyordu. Gelinen bu 
süreçte taraftarımızın istediği noktaya 
geldik! Evet,üst üste alın(a)mayan gali-
biyetler ve kalan maçlarımızı düşündü-
ğümüzde artık bu takımın önümüzdeki 
sezon şampiyonluğa oynama ihtimali 
çok yükseldi. Muhtemelen önümüzdeki 
yıl T.F.F. 1.Liginde şampiyonluğa oyna-
yabileceğiz. Gelinen bu süreçte emeği 
geçenleri tebrik ediyorum!

         MAÇ ANALİZİ
Bülent Korkmaz geldiğinden beridir 

hocayı analiz etmeye çalışıyorum. Hoca 
artık gereksiz topa sahip olmaktan ziya-
de ‘’gerektiği kadar’’ topa sahip olmak 
istiyor. Topu aldığımızda ise mümkün 
olduğunca hızlı bir şekilde kaleye git-
meye çalışıyoruz. Bu hücum anlamında 
bizde bazı şeyleri değiştirmiş gibi. Ama 

savunma anlamında hızlı çıkarken yap-
tığımız top kayıpları ve öne geçtiğimiz 
maçlarda topu tamamen rakibe ver-
memiz bize problem yaratıyor. Deplas-
manda oynadığımız Malatya maçı da 
biraz bu minvalde geçti. Bir deplasman 
takımına göre gayet diri,istekli ve ne 
istediğimizi bilerek oynadık. Hem golü 
bulduk hem de rakip 1 kişi eksildi. Bu 
bize ilk devredeki Malatya maçını hatır-
lamıştı. Onda da biz 1 kişi eksilmiştik ve 
rakip o serbest vuruştan gol bulmuştu. 
Harika bir senaryo vardı önümüzde. İlk 
yarı bu golle biterken ikinci yarıda da 
dönem dönem etkili geliyor ve hatta 
çizgiden gol bile kaçırabiliyorduk. Rakip 
iyice oyundan düşmüş,taraftar ‘’yöne-
tim istifa’’ naraları atmaya başlamıştı. 
Dedik galiba bu sefer şeytanın bacağını 
kıracağız. Derken o meşhur ‘’pozisyon 
yokken gol yeme’’ hastalığımız nükset-
ti. Skubic’in 80.dakikada saçma sapan 
yaptığı faul neticesinde gelen duran top 
sonrasında rakip oyuncunun iyi de vu-
ramadığı şut ‘’yavaş yavaş’’ kaleye gitti. 
Yine 3 puan elimizden kaydı gitti. 

                   OYUNCU ANALİZİ
Geçtiğimiz haftalarda yazmış ol-

duğum yazımda ‘’ Bu takıma geldiği 

günden beridir en önemli 
figürlerinden birisiydi bu 
kadronun. Çok maç al-
dı,çok maç kurtardı. Ama 
geçen sezonun ortaların-
dan beridir performansı 
oldukça dalgalı. Belki 
biraz dinlenmesine fırsat 
vermeliyiz. Zira öyle ha-
talar yapıyor ki,aklımızda 
başka şeyler olsa veya 
tanımıyor olsak sıkıntılı 
şeyler düşüneceğiz neredeyse. Bence 
Serkan’ın en büyük sıkıntısı konsant-
rasyon. Ve en iyi ilacın da dinlendirilme 
olduğunu düşünüyorum. Hem ken-
disine hem takıma bu kararın olumlu 
yansıyacağını düşünüyorum. Eğer 
oynamaya/oynatılmaya devam edip 
hatalar yapmaya devam ederse taraf-
tar ile arasındaki sıkıntılı sürecin daha 
da zarar göreceğini düşünüyorum’’ 
demiştim. Ne yazık ki zaman beni haklı 
çıkardı. Artık Serkan hakkında iyi ni-
yetimi de kaybettim ne yazık ki. Bizim 
ona verdiğimiz değeri hak etmeyecek 

şekilde yaptığı hata(!)lar 
bizi çileden çıkarttı. Uma-
rım ligin geri kalanında 
hem takımımız için hem 
taraftarımız için başka bir 
kaleciyle devam ederiz.

Defansta Skubic 
geçtiğimiz haftalara göre 
daha iyiydi ama yaptığı 
saçma faul neticesinde 
gelen gol o ‘’daha iyiydi’’ 
yorumlarımızı uçurup 

götürdü. Stoperde Selim-Uğur ikilisini 
beğendim. Guilherme bu takımın en iyi 
2-3 oyuncusundan birisi. Yine gayet iyi 
oynadı. Orta sahada Amir bence gayet 
iyiydi. Jönsson için aynı şeyi söyleye-
meyeceğim. Gerçekten Aykut Hoca git-
tikten sonra Jönsson’un performansı 
nasıl bu kadar düşer anlayamıyorum. 
Ömer Ali istekli ama yetersizdi yine. 
Ahh ahh! Kaç defa daha söyleyeceğiz 
bilmiyorum. Ömer Ali önde OYNA-
MAZ! Shengelia en etkisiz maçlarından 
birini oynadı. Konyaspor’un şu anki 
kadrosunda tek hücum opsiyonu gibi 

görünüyor Shengelia.Ama bir süre 
sonra fizik olarak oyundan düşüyor. 
Bence en iyi çözüm ikinci devre oyuna 
alınması. Milo idare etti bu maçta. İyi 
diyemem ama kötü de değildi. Bajic ise 
biraz daha istekliydi. Ama futbolu yeni-
den hatırlaması biraz zaman alacak gibi 
görünüyor.
     BÜLENT HOCAYA YAZAR BU MAÇ

Bu maç özelinde Bülent Hocaya 
çok kızdım. Eski beğenmediğimiz Kon-
yaspor birkaç saçma sapan da olsa top 
çevirir maçı bitirirdi. Hoca oyuncu ve 
oyunu değiştirmekte biraz geç kaldı. 
Yanlış hamleler yaptı. Thuram’ın oyuna 
çok daha önce girmesi gerekiyordu. 
Çok uzun süre kişi takıma karşı kendi 
sahamıza hapsolduk ve golü yedik. 
Özellikle Skubic’in sağ bek  oynaması-
nı ve Ömer Ali’nin hücum bölgesinde 
oynamasını anlayamadım. Biz Aykut 
Hoca’yı biraz da bu yüzden gönderme-
miş miydik!? Bazı oyuncular üzerinde 
takıntıları var diye eleştirmiştik kaç kere. 
Madem yeni gelen hoca da aynı şeyleri 
yapacaktı biz niye hoca değiştirdik ki? 
Aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuç-
lar beklemeyi ne zaman bırakacağız? 
Ayrıca Shengelia’yı böylesine bir dep-

lasmanda 11’de başlatmasını da anla-
yamadım. Belli ki bu oyuncunun kon-
disyonu ciddi problemli. Oyundan çok 
kısa süre sonra düşüyor.60-70’lerden 
sonra performans alamıyoruz. Bence 
Shengelia başlayan takımda değil,bi-
tiren takımda olmalı bundan sonraki 
maçlarda.

GERÇEKLER ACIDIR,
BİRAZ DA ACITIR

Ligin bitmesine 9 hafta kaldı. Kalan 
maçlarımız; Alanya,Trabzon,Başakşe-
hir,Fenerbahçe,Beşiktaş,Sivas,Antep,-
Rize,Gençlerbirliği. Öyle bir fikstür ki 
eğer bu fikstür şampiyonluğa oynayan 
bir takımın fikstürü olsa işleri çok çok 
zor derdik. Ki bizim durumumuzdaki bir 
takım için durum daha da vahim görü-
nüyor. Açık bir şekilde söylemek gere-
kirse düşme adayları takımlar arasında 
Kayserisporla beraber en yüksek düş-
me ihtimali olan takım biziz. Gerçekler 
acıdır,biraz da acıtır ama söylemek ge-
rekiyor. Bu takımın ligde kalma ihtimali 
yüzde 20‘den fazla değil. Umarım bu 
sözlerimi yememe neden olan bir per-
formans sergileyebiliriz. Ben her lafımı 
yemeye razıyım.

Selamlar,saygılar…

BU KONYASPOR ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 
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