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Öğretmenler otizm 
eğitimi alacak

Beklentileri 
Meclis’e taşıdı

Trafik kazası 
1 can aldı

Beyşehir, kendi 
asfaltını üretiyor

Otizmli bireylerle ilgili farkın-
dalık oluşturmaya yönelik bir 
program üzerinde çalıştıklarını 
belirten Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin 
otizm farkındalık eğitimi alaca-
ğını söyledi. n SAYFA 6’DA

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, kamu çalışanların-
dan özel sektör çalışanlarına 
ve emeklilere, engellilerden 
gazilere kadar toplumun farklı 
kesimlerinin beklentilerini dile 
getirdi.  n SAYFA 4’TE

Dinlenme tesisinden ana yola 
çıkan Avni A. (47) yönetimin-
deki otomobille Savaş K’nın 
kullandığı hurda kağıt yüklü 
TIR çarpıştı. Kazada otomobil-
de bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi 
yaralandı.  n SAYFA 10’DA

Beyşehir Belediyesi, geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi kilitli 
parke ve bordür taşı imalatının 
ardından sıcak asfaltını da ken-
disi üretip kendi ekipmanlarıyla 
yollara sermeye başladığı 
bildirildi.  n SAYFA 11’DE

‘Bedenimiz
sığınağımızdır’

Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım 
Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine 

Erdoğan, otizmli çocukların yüzde 90’ında beslenme 
sorunları görüldüğüne işaret ederek, glütenden uzak 

durulmasını tavsiye etti.
Mevsimine göre ve doğal beslenmeyle daha sağlıklı 
olunabileceğine vurgu yapan Erdoğan, “Bedenlerimiz 

sığınağımızdır. Bu sığınakları en yaşanabilir hale getirmek, 
önümüzdeki seçeneklerden sağlıklı olanları tercih etmekle 

mümkün olabilir” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

GAZETECİLİK MESLEK 
YASASI ÇIKARTILMALI 

Yerel basının sorunları masada 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 
19’uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı, 15-17 Ka-
sım’da Aydın’da gerçekleştirildi. TGK Başkanlar 
Kurulu toplantısında, basın/medya sektöründeki 
son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıl-
dı. Gazetecilik Meslek Yasası’nın acilen çıkartılması 
gerektiği vurgulandı.

n HABERİ SAYFA 12’DE

Çumra’da sokak 
hayvanları 
sahipsiz değil! 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kilolarından 
kurtuldu, evlilik 
yüzüğünü taktı 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Türk Eğitim 
Sen’den emekli 
öğretmenlere vefa 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Hz. Mevlana’nın 
öğretileri konuşuldu

Selçuk Üniversitesi Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
organize edilen ‘Mevlana Öğreti-
leri ve Şiirleri’ konulu panelde Hz. 
Mevlana’nın farklı yönleri konu-

şuldu. Mevlana’nın öğretilerindeki 
temel felsefe üzerinde duruldu. 

 n SAYFA 9’DA

Koçakpark, çocuk oyun 
grupları, kent ekipmanları, 
oyun elemanları, dış mekan 
spor aletleri üretiminde 
sektörün markası haline 
geldi. Koçakpark Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Koçak, 
firmaları ve sektör hakkında 
açıklamalarda bulundu. 
Koçak, kalite ve güvende 
öne çıkan firma olduklarını 
dile getirdi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Sektörün öncü markası oldu 
Son teknolojik altyapısı, 
alanında uzman 
kadrosuyla göz alanında 
önemli bir sağlık 
hizmeti veren Dünyagöz 
Hastanesi Konya Şubesi, 
sadece Konya değil çevre 
illere de hizmet veriyor. 
Dünyanın da gözdesi olan 
hastane, yurt dışından da 
birçok hastanın tedavisini 
başarıyla gerçekleştiriyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Dünyanın gözü burada!

Dünyada “Kara Cuma” olarak 
adlandırılan ancak Türkiye’de 
gelen tepkiler üzerine “Efsane 

Cuma” olarak değiştirilen 
rezaleti yorumlayan 

uzmanlar, uygulamanın 
kapitalizmin değirmenine su 

taşıdığını bildiriyor

KUTSAL OLANA 
SAYGISIZLIK!

İslam dünyasının en mübarek günü olan 
Cuma gününün ‘Kara Cuma’ olarak ad-
landırılmasıyla başlayan çılgınlık, tepkiler 
üzerine Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak 
değiştirildi. Bu sene 29 Kasım Cuma günü 
olarak belirlenen “Efsane Cuma” çılgınlı-
ğı, Müslümanların önemli günü olan Cu-
ma’yı değersizleştirirken, toplumu fütur-
suzca tüketime ve israfa itiyor.

BİLİNÇLİ 
ALIŞVERİŞ UYARISI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
SÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, “Kapitalizm hiçbir kutsal 
tanımaz ve her şeyin ipliğini pazara çıkarır. 
Kutsal olana saygısızlık en büyük insanlık 
suçudur” dedi. Tüketiciler Birliği Konya 
Şube Başkanı Mustafa Dinç ise, vatandaş-
lara bilinçli alışveriş uyarısında bulundu.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Kara kapitalizm! 

Bir dizi program kapsamında Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın da resmi açılışını gerçekleştirdi.
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Koçakpark, çocuk oyun grupları, 
kent ekipmanları, oyun elemanları, 
dış mekan spor aletleri üretimin-
de sektörün markası haline geldi. 
Koçakpark Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Koçak, firmaları ve sektör 
hakkında dergimize açıklamalarda 
bulundu. Koçak, kalite ve güvende 
öne çıkan firma olduklarını dile ge-
tirdi.

Firmanızdan kısaca bahsedebi-
lir misiniz?

Koçakpark, sac işlem ve metal 
sektöründe, sektörünün öncü ve 
lider konumunda olduğu herkes ta-
rafından bilinen imalatta 39 yılı de-
virmiş bir Koçaksac firmasının yan 
kuruluş olarak Koçakpark ismi ile 
çocuk oyun grupları, kent ekipman-
ları, oyun elemanları, dış mekan 
spor aletleri üretimi yapmak üzere 
2014 yılında kurulmuş üretici bir 
firmadır. 

İmalat konusunda 39 yıldan 
bugüne kadar edindiğimiz tecrübe, 
Ürünlerimizin kalitesine ve Müşte-
rilerimizin memnuniyetine yansı-
makta ve bu durumda Firma olarak 
bize değer katmakta, bizi ziyadesiy-
le memnun etmektedir. 

Kalite, disiplin ve müşteri mem-
nuniyetini benimseyen bir anlayışla 
üretime ilk başladığımız günden 
itibaren Koçakpark farkını ortaya 
koyduğumuzu düşünüyorum. Kısa 
zaman diliminde öncü firmalar ara-
sında yer almamız da bunun en bü-
yük göstergesidir.  

Sac işlem merkezi ve Metal sek-
töründen Plastik sektörüne, Çocuk 
Oyun grubu imalatına başlama ka-
rarı almadan önce sektörle ilgili bir 
takım araştırmalarımız olmuştur. 
Araştırmalarımız neticesinde, Sek-
törün heryıl kendini yenilediğini ve 
eğer bu yeniliklere ayak uydura-
mazsak herhangi bir olumlu fayda 
sağlamlayacağını gördük. Sektör 
içerisinde yıllardır imalat yapan ve 
kendini yenileyen firmaların başa-
rılı olduğu aşikar, Bizde yola çıkar-
ken, 39 yıllık tecrübeyi ve yenilikçi 
ruhumuzu işimize yansıtacağımız-
dan hiç şüphemizin olmadığı kana-
atine vararak sektöre ilk adımımızı 
atmış olduk.

Fabrikanızın fiziki alanı ve yatı-
rımlarınızı anlatabilir misiniz?

Çocuk Oyun Grubu ve Kent 
Ekipmanları üretimi yaptığımız 
fabrikamız lokasyon olarak Konya 
3.Osb’nde yer almakta ve hali hazır 
da açık-kapalı toplam 40.000 met-
rekare alanda imalat yapmaktadır.

Fabrikamızın bazı kısımlarında 
henüz inşaat işlerimizi devam et-
mektedir, ayrıca heryıl daha farklı 
kalıp çeşitleri ve yeni AR-Ge çalış-
malarımız kapsamında çeşitli yatı-
rımlarımız devam etmektedir.

Fabrikamızdaki üretimi kısaca 
anlatmak gerekirse; Ar-Ge Depart-
manında bilgisayar üzerinde tüm 
ürünleri modellemekte ve detay-
landırmaktadır. Üretim Departma-
nında polietilen ürünlerin üretimini 
tamamen alüminyum kalıplarda 
rotasyon makineleri ile sağlanmak-
tadır. Oyun gruplarında kullanılan 
metal ürünlerin Kumlama, Boya-
ma, PVC kaplama ve Kaynak işlem-
leri de fabrikam sahamızda yapıl-
maktadır.

Ayrıca çocuk oyun grubu üre-

timi ile ilgili gelişmeleri yakından 
takip ederek, sektör araştırması 
kapsamında gerek Avrupa gerek 
Amerika ve Uzak Doğuya çeşit-
li seyahatler planlayarak, sektör 
üzerinde Dünya da neler yapıldığı 
konusunda araştırmalar yaparak, 
firmamızı daha iyi noktalara nasıl 
taşırız ve daha farklı AR-Ge çalış-
malarını nasıl yaparız gibi araştır-
malarımızı her yıl yaparak, daha 
sağlam adımlarla yolumuzda ilerle-
meye devam ediyoruz.

Ürünleriniz hakkında bilgiler 
verebilir misiniz?

Ürünlerimiz her yaş grubu ço-
cuğun rahat ve güvenle oynayabi-
leceği ve yetişkinlerin açık alanda 
spor yapabileceği şekilde tasarlan-
makta ve üretilmektedir. 

Ürünlerimizin hammaddesi 
ağırlıklı olarak LLDPE (Lineer Dü-
şük Yoğunluklu Polietilen), HDPE 
(Yüksek Yoğunluklu PE)’dir. Dünya 
Standartlarına uygun olarak üreti-
len ürünlerimizde çocuk sağlığına 
zararlı olmayan hammadde kulla-
nımı tercih etmekteyiz. Bu neden-
le Dünya Standartlarına uygunluk 
belgelerine ve test raporlarına sahip 
olduğumuzu da belirtmek isteriz. 

Koçakpark olarak çocuk oyun 
grubu, oyun elemanları, dış mekan 
spor aletleri ve kent ekipmanların-
dan oluşan geniş bir ürün yelpaze-
miz vardır. 2018’de Ekim ayında 
çıkan farklı tematik tasarımlardan 
oluşan yeni kataloğumuzda her 
yaş grubunun kullanımına uygun 
ürünler yer almaktadır. 0-6 yaş 
grubu için Kreş Serisi Oyun Grubu, 
12-15 yaş grubu için Hisar Serisi 
Oyun Grubu uygun olurken yetiş-
kinler için Küp Serisi Oyun grubu 
ve Fitness Serilerini örnek verebili-
riz . Firmamız , Dünya üzerinde ki 
Engelsiz vatandaşlarımızı ve bize 

Dünyalar kadar değerli Engelsiz 
Çocuklarımızı da unutmaksızın 
2018 kataloğunda (ÖZGÜR SERİSİ) 
olarak adlandırdığı serilerle de ön 
plana çıkmaktadır.

Kısaca oyun grubu tasarımın-
da dünya genelinde kabul gören  
tematik tasarımlara, firma olarak 
farklı isimler tabir ederek , yeni ka-
taloğumuzda yer vermiş bulunu-
yoruz; Tabiat Serisi Oyun Grubu, 
Yelken Serisi Oyun Grubu, Badem 
Serisi Oyun Grubu, yanı sıra Koçak-
park farkını ortaya koyan ürünlerde 
bulunmaktadır. Özellikle Küp Seri-
si Oyun Grubu, Kafes Serisi Oyun 
Grubu ve Dinamik Serisi Oyun 
Grubu müşterilerimizin oldukça il-
gisini çekmektedir.

Yurt dışı pazarınız nasıl?
Uluslararası pazarda; başta 

Avrupa ülkeleri olmak üzere Bal-
kanlar, Afrika,  Ortadoğu ve Orta 
Asya’da yer alan 28 den fazla ül-
keye ihracat yapmaktayız. Kaliteli 
üretim, Kaliteli Paketleme ve Za-
manında teslimat firmamızın en 
önemli özelliklerinden olması nede-
niyle Uluslararası Pazarda adından 
söz ettiren bir firma olmaya devam 
ediyoruz. 

Zaman zaman, Dünyanın çeşitli 
bölgelerinden ve ülkelerinden Fir-
mamızı ziyarete gelen müşterileri-
miz, Fabrikamızı ve üretim hattımı-
zı yakından inceleyip ürünlerimiz 
ve üretimimiz hakkında, alanında 
uzman personelimizden bilgiler 
almaktadırlar. Firmamızı Ziyaret 
eden müşterilerimiz Ürün kalitesi 
ve Gördükleri Misafirperverlik kar-
şısında her zaman memnun kal-
mışlar ve Zamana yayılacak olan 
uzun vadeli işbirlikleri talebinde 
bulunmaktadırlar.

Bu durum da müşteriye güven 
veren bir yapıya sahip olduğumuzu 
açıkça göstermektedir. 

Ülkemiz ve sektörümüz için İh-
racat,  imalat yapan tüm firmalar 
açısında sorumlu olduğu alanlardan 
biridir, Ülkeye döviz getirisi sağla-
yarak, İmalat kapasitesini arttırmak 
ve İstihdam sağlamak biz üretici-
lerin en önemli sorumluluğudur. 
Firma olarak Sorumluluğumuzun 
farkındayız ve Uluslararası pazarda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil et-
meye devam ediyoruz, Ayrıca Yeni 
Pazarlar araştırmak için uluslarara-
sı seyahatlerimize devam ederek, 

Müşteri portföyümüzü  geliştirme-
ye , İhracat oranlarımızı arttırmaya 
ve İstihdam kapasitemizi arttırma-
ya devam edeceğiz.

Kaç personel ile hizmet veri-
yorsunuz?

Koçakpark ve Koçaksac şirket-
lerimiz bünyesinde; beyaz yakalı 
ve mavi yakalı olmak üzere toplam 
130 kişilik çalışma ekibimizle sek-
törlerimize hizmet vermeye devam 
ediyoruz.

Hedefleriniz neler?
Öncelikle hedefimiz “Mutluluk 

hayalde kalmasın” sloganından 
hareketle bütün çocukların rahat 
ve özgür bir şekilde oynayabildiği 
çocuk oyun alanları oluşturmaktır. 
Diğer yandan Koçakpark’a özgün 
tasarımların bölgesel, ülkesel ve 
küresel platformda her noktada yer 
almasını sağlamaktır. Başlangıçtan 
bulunduğumuz noktaya kadar olan 
sürece bakıldığında gösterdiğimiz 
performans doğru yönde ilerledi-
ğimizi göstermektedir. Elbette bu 
uzun soluklu ve çok çalışma gerek-
tiren bir süreç olacaktır. Yenilikçi 
politika ve yeni deneyimler saye-
sinde özgün tasarımlar yapmaya 
ve ürün bandımızı genişletmeye 
devam edeceğiz.

Ayrıca; en büyük hedeflerimiz 
arasında olan; uluslararası müşteri 
portföyümüzü arttırmak ve Ülke-
mizin Yerli ve Milli duruşuna daha 
çok katkı sağlayarak, Uluslararası 
arena da yerli ve milli bir firma ola-
rak, ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmektir.

Sektörün sorunları hakkında 
bilgiler verebilir misiniz?

Çocuk oyun grubu sektöründeki 
sorunların en başında merdiven altı 
olarak tabir edilen ürünlerin üre-
tilmesi ve bazı müşterilerin ucuz 
ürün almayı tercih etmesidir. Kısa 
vadede ucuz ve kolay üretimi olan 
bu ürünler, uzun vadede çocukların 
sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
Kullanım sonucu oluşan yıpranma-
lar çocuklarımızın yaralanmasına 
neden olmaktadır. Bu konu ile ilgi-
li gerekli denetlemelerin daha sık 
yapılması gerektiğini düşünmek-
teyim. Ayrıca Cumhurbaşkanımı-
zın Yerli ve Milli hamlesini gözardı 
eden bazı belediyelerimizin de İthal 
ürün değil, Yerli ürünlerini tercih 
etmeleri gerektiği kanaatindeyim.
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Çocuk oyun grupları, oyun elemanları, dış mekan spor aletleri ve kent ekipmanları üretiminde zengin bir 
ürün gamına sahip olan Koçakpark, kalite, disiplin ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla başarıya ulaştı

Zengin ürün çeşidiyle
sektörünün gözdesi

Ali Koçak
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Son teknolojik altyapısı, alanında uzman kadrosuyla göz alanında önemli bir sağlık hizmeti veren Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesi, sadece 
Konya değil çevre illere de hizmet veriyor. Dünyanın da gözdesi olan hastane, yurt dışından da birçok hastanın tedavisini başarıyla gerçekleştiriyor 

Dünyanın gözü burada!
Dünyagöz Hastanesi Konya 

Şubesi, dünya standartlarındaki 
altyapısı ve uzman kadrosuyla göz 
sağlığında bölgenin lider hastane-
si konumunda. Mükemmellik ve 
memnuniyet odaklı hizmet anlayı-
şıyla yoluna devam eden Dünya-
göz Hastanesi Konya Şubesi, göz 
alanındaki tüm branşlarda verdiği 
sağlık hizmetiyle dikkatleri üze-
rinde topluyor. Konya ve bölge şe-
hirlere hizmet vermenin yanında 
Dünyagöz Hastanesi Konya Şube-
si, yurtdışından gelen birçok has-
tanın da tedavi olduğu bir merkez 
konumunda. Dünyagöz Hastanesi 
Konya Şubesi tüm bu hizmetleri-
ni anlatmak adına Konya basınıyla 
biraraya geldi. Hastanenin toplantı 
salonunda gerçekleştirilen bilgi-
lendirme toplantısında konuşan 
Dünyagöz Hastanesi Konya Şube 
Müdürü İrfan Yalçın, Dünyagöz’ün 
2016 yılında Konya şubesiyle hiz-
met vermeye başladığını hatırlat-
tı. Hastanenin kısa süre içerisinde 
bölge hastanesi olarak hizmet ağını 
genişlettiğini dile getiren Yalçın, 
“Dünyagöz Hastanesi Konya’ya 
açılarak bölge hastanesi statüsü 
kazanmıştır. Hatta yurt dışından 
hastalara verdiği hizmetten dolayı 
Konya’ya değer katan bir hasta-
nedir. Bizim hastaya olan ilgimizi 
her fırsatta anlatmaya, göstermeye 
çalıştık. Anlatabildiysek ne mutlu. 
Konya’da olmaktan çok mutluyuz. 
Bizler her zaman iletişime açığız. 
Her zaman yapılacak bir şey varsa 
sizlerin yanındayız” dedi. 

DEĞERLERIMIZLE YÜKSELIYORUZ 
Dünyagöz Hastanesi Başhekimi 

Prof. Dr. Ümit Kamış, Dünyagöz’le 
ilgili bir sunum yaptı. Türkiye’de 
20, yurt dışında 5 şubeyle hizmet 
verdiklerini belirten Kamış, Dünya-
göz olarak kalite standartlarını dai-
ma yükselterek memnuniyet odaklı 
hizmet anlayışıyla sağlık sektörün-
deki hizmetlerini sürdürdüklerini 
söyledi. “Dünyada ve ülkemizde 
referans bir merkez olma yolunda 
gidiyoruz” diyen Kamış, sözlerine 
şöyle devam etti, “Bu vizyonumuz 
günden güne gelişiyor. Bizi dünya-
da artık bilmene yok. Tedavi mak-
sadıyla yurt dışından gelen birçok 
hastamız geliyor. Yurt dışındaki 
kongrelerde de bizim yaptığımız 
çalışmaları meslektaşlarımız anla-
tıyor. Kongrelerde tecrübelerimizi 
aktarmaktayız bu sayede ismimiz 
bilinmekte. Toplumun her kesi-
mine en yüksek standartlar göz 
sağlığı hizmet sunmak üzere, son 
teknoloji ve güncel teşhis tedavi 
yöntemlerini uzman kadromuzla 
tüm hastanelerimizde uygulamayı 
amaçlıyoruz. Bu hizmetleri yapar-
ken değerlerimiz var. Bu değerle-
rimiz saygı, duyarlılık, güven, ekip 
çalışması, mükemmellik, yenilikle-
re açık bir kurumuz.”

LIDER KONUMDAYIZ 
Dünyagöz’ün Türkiye’nin ilk 

branş hastanesi olduğunu vurgu-
layan Kamış, Dünyagöz2ün bu an-
lamda önemli bir marka değerine 
sahip olduğunu söyledi. Bu durumu 
örneklerle açıklayan Kamış, “Algı 
araştırmalarına göre göz sağlığın-

da akla gelen ilk marka. Birçok göz 
hastanesi var ama diğer hastaneleri 
bile hastalarımız Dünyagöz olarak 
ifade edebilmekte. Yüzde 100’e 
yakın bir memnuniyet ile hizmet 
etmekteyiz ve piyasa lideriyiz” dedi. 

GÖZ ALANINDA TÜM 
HIZMETLER MEVCUT 

Dünyagöz olarak göz alanında 
her türlü tetkik ve tedavilerin uygu-
landığını dile getiren Kamış, şunları 

kaydetti, “Geniş kapsamlı tedavi 
hizmetleri vermekteyiz. Gözün her 
alanında hizmet etmekteyiz. Göz-
le alakalı tüm branşların tetkik ve 
tedavisini yapmaktayız. Tesisimiz-
de yüksek standartlarda hizmetler 
vermekteyiz. Fiziki imkanlarımız 
oldukça yeterli ve konforlu. Çalı-
şanlarımız özellikle doktor kadro-
su olarak 1. Sınıf. Yardımcı sağlık 
personellerimiz de oldukça kaliteli. 

Kayıt kabuldeki hasta danışman-
larımız da belli bir eğitim sürecin-
den geçmektedirler. İşe başlama 
sürecinde de ciddi bir eğitimden 
geçmektedirler. Pazar kapsama 
alanına baktığımızda yine sağlık 
turizminin öncüsüyüz. Günde 8 bin 
poliklinik 1000 ameliyat kapasitesi 
ile tüm şubelerimizde yılda 1 mil-
yon hastaya hizmet vermekteyiz. 
Dünyanın 107 ülkesinden yaklaşık 
96 bin hastaya hizmet vermekte-
yiz. Türkiye ve dünyada toplam 
25 merkezde hizmet vermekteyiz. 
Ciddi bir kurumsal kimliğe sahibiz. 
2 bin 500 kişilik bir uzman ekibi-
miz var. Kendi içinde birçok birim 
var hepsi profesyonel olarak hizmet 
etmekte.”

KOLAY RANDEVU IMKANI
Hastanenin randevu ve mua-

yene sisteminden de kısaca bahse-
den Kamış, “Günümüzde internet 
önemli bir kullanım aracı. Hastala-
rımız internet üzerinden rahat bir 
şekilde randevu alabilirler. Hangi 
doktorumuzdan randevu talep edi-
yorlarsa anında alabilirler. 

Acil bir durumu olan hastamız 
yine 24 saat acil hizmetimiz olduğu 
için günün her saati hizmet alabilir. 
Telefonla yine randevu alınabilir. 
Hastalarımızın istekleri göz önünde 
alınıyor. Muayene sürecinde hasta-
larımıza geniş bir tetkik yapıyoruz. 
Bu sayede hastalarımızın farkında 
olmadığı rahatsızlıkları da tespit 
edebiliyoruz” diye konuştu. Su-
numun ardından Prof. Dr. Kamış, 
basının sorularını cevaplandırdı, 
merak edilenler noktasında ayrıntılı 
bildiler verildi. 
HIZMET KALITESINE TANIK OLDULAR

Toplantının ardından basın 
mensuplarına göz muayenesi ger-
çekleştirildi. Muayenenin her aşa-
masını yerinde gören ve bizzat ya-
şayan basın mensupları, hizmetten 
oldukça memnun kaldı. Özellikle 
muayene talebinin alınmasının 
ardından hızlı bir şekilde muaye-
ne sürecinin başlaması, muayene 
sürecinde tüm ekibin ilgi ve alaka-
larının üst düzeyde olması ve son 
teknolojik cihazlarla muayenelerin 
gerçekleştirilmesi gibi önemli ko-
nularda memnun kalan basın men-
supları, Dünyagöz Hastanesi Konya 
Şubesi’ne tam not verdi.
 n ABDULLAH AKİF SOLAK

Irfan Yalçın Prof. Dr. Ümit Kamış

Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesi basın mensuplarını ağırladı. 
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Bilgehanelerden Ebeveyn-Çocuk İlişkisi konferansı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde hizmet veren Bilgeha-
neler tarafından yürütülen “Eği-
timli Aileler Bilge Nesiller” projesi 
kapsamında Klinik Psikolog ve Psi-
koterapist Beyhan Budak tarafın-
dan Ebeveyn-Çocuk İlişkisi konulu 
konferans düzenlendi. Konferansa 
Bilgehane öğrencileri ve velileri yo-
ğun ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilge-
haneler’in “Eğitimli Aileler Bilge 
Nesiller” projesi kapsamında Ebe-
veyn-Çocuk İlişkisi konulu konfe-
rans düzenlendi. Büyükşehir Bele-
diyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konferansa Klinik 
Psikolog ve Psikoterapist Beyhan 

Budak konuşmacı olarak katıldı. 
Ebeveyn-çocuk ilişkilerinin anlatıl-

dığı konferansa Bilgehane öğrenci-
leri ile velileri yoğun ilgi gösterdi. 

Anne ve babanın çocuklar için bir 
ayna olduğunu anlatan Budak, “Ço-
cuk o aynada gördüğü üzerine ken-
di kimliğini, kendi yapısını, kendi 
sistemini şekillendiriyor. 

Eğer anne ve babanın aynası 
sağlıklı bir ayna ise, güzel bir şe-
kilde geribildirim veriyor ise orada 
çocuk sağlıklı büyüyor” ifadelerini 
kullandı. 

“Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” 
projesi kapsamında Bilgehaneler’in 
eğitim planlamasında, ailelerin ço-
cuk eğitimine aktif katılımını sağ-
lamak ve aile bağlarını güçlendir-
mek amacıyla yıl boyunca alanında 
uzman kişilerin eğitimleri devam 
edecek.
n HABER MERKEZİ

Altay’dan, MHP İl Başkanı
Karaarslan’ı ziyaret 

Bakırcılar Odası, Yavuz 
Kızılaslan’ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP 
Konya İl Başkanlığı görevine ge-
tirilen Remzi Karaarslan’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 
İl Başkanı Remzi Karaarslan’ı ziya-
ret etti. Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan 
görev değişimlerinin birer bayrak 
yarışı olduğunu hatırlatarak, Ka-
raarslan’a yeni görevinde başarılar 
diledi. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren MHP Konya 
İl Başkanı Remzi Karaarslan da 
Başkan Altay’a ziyareti için teşek-
kür etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kı-
zılaslan ve Zabıta Şube Müdürü 
Hüseyin Öcal’ı ziyaret eden, Konya 
Bakırcılar Odası Başkanı İbrahim 
Işık ve Yönetim Kurulu üyeleri es-
naf ve zabıta ilişkileri konusunda 
istişare de bulundular.

Ziyaretten memnun oldukları-
nı dile getiren Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı 
Yavuz Kızılaslan, “Bakırcılar Odası 
Başkanı İbrahim Işık ve yönetim 
kurulu üyelerinin ziyaretinden 
memnun olduk. Kendilerine bu 
ziyaretten dolayı teşekkür ederim. 
Esnafımızla zabıta ilişkilerinin daha 
iyi olması noktasında istişare ettik. 
Bu ziyaret bizim için son derece 
faydalı oldu. Kendilerine başarılar 
diliyorum. Biz her zaman esnafı-
mızın yanında olduk, elimizden ge-
leni her türlü desteği de vermeye 
devam ediyoruz ” dedi.

Konya Bakırcılar Odası Başka-
nı İbrahim Işık, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı 
Yavuz Kızılaslan’a esnaflara ver-
diği destekten olayı teşekkür ede-
rek, “Zabıta Dairesi Başkanımız 
Yavuz Kızılaslan her zaman esnaf-
larımıza her türlü desteği verdiği 
gibi, elinden geleni yapmaktadır. 
Kendisine ve zabıta dairesindeki 
görevli yöneticilerle birlikte zabıta 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Bugünkü ziyaretimizde esnaf ve 
zabıta ilişkilerini istişare ettik. Son 
derece güzel ve verimli bir ziyaret 
gerçekleştirmiş olduk. Başarılar di-
liyorum” diye konuştu.

Konya Bakırcılar Odası Başka-
nı İbrahim Işık, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı 
Yavuz Kızılaslan ve Zabıta Şube 
Müdürü Hüseyin Öcal’a birer tablo 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu çalışanlarından özel sektör 
çalışanlarına ve emeklilere, engellilerden gazilere kadar toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini dile getirdi

Vatandaşın beklentileri
Meclis’in gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı Bütçe görüşmeleri esna-
sında yaptığı konuşmada kamu 
çalışanları, emekliler, engelliler ve 
gazilerin sorunlarını gündeme ge-
tirdi.

Kamuda liyakati esas alacak 
personel rejiminin uygulamaya 
konulması gerektiğini dile getiren 
MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Kamuda ücret adaleti-
ni sağlayacak, statü ve istihdam 
karmaşasını giderecek, işe girişte, 
ilerleme ve yükselmede objektif, 
liyakati esas alacak bir personel re-
jiminin uygulamaya konulması ihti-
yacı devam etmektedir. 

Kamuda güvencesiz, sözleşme-
li, geçici, vekil, fahri, ücretli ve kıs-
mi zamanlı personel çalıştırılması 
son bulmalıdır, mevcut çalışanlar 
kadrolara alınmalıdır. 

Yardımcı hizmetler sınıfı tüm-
den kaldırılmalı ve bu sınıfta görev 
yapan personel kurumlarında genel 
idare hizmetleri kadrolarına alın-
malıdır” dedi. 

EMEKLİLERDEN KATILIM 
PAYI ALINMAMALI

Sağlık hizmetlerine karşılık ola-
rak alınan katılım payının emek-
lilerden hiçbir şekilde alınmama-
sı gerektiğini savunan Kalaycı, 
“Emeklilerimizin yıllarca hizmet 
verdikten sonra geçim kaygısı duy-
madan onuruna yaraşır bir hayat 
sürmesini temin etmek devletin 
önemli ve öncelikli görevlerinden 
biridir. Emekli aylıkları arasındaki 

eşitsizlikler giderilmeli, emeklilere 
büyümeden tam pay verilmeli ve 
sağlık hizmetlerinde alınan bazı ka-
tılma payları emeklilerden alınma-
malıdır” ifadelerini kullandı. 

ENGELLİ İSTİHDAMI 
İÇİN KOTA ARTIRILMALI

Engellilere yönelik birçok hiz-
met uygulamaya konulmuş olmak-
la birlikte, hâlen engellilerin so-
runlarının tam manasıyla çözüme 
kavuşturulamadığına işaret eden 
MHP Konya Milletvekili Kalaycı, 
“Engellilerin en önemli sorunlardan 
biri işsizliktir. 

Engellilerin işe yerleştirilmele-
ri, üretime katılmaları ve topluma 
kazandırılmaları temin edilmelidir. 
Bu amaçla kamuda engelli kotaları 
artırılmalı ve münhal kadrolara sü-
ratle atama yapılmalıdır. 

Engelli öğretmen adaylarımız 
şubat ayı atamasında bin 200 kon-
tenjan istiyor.  Sizin de buna des-
tek vereceğinize inanıyorum. Di-
ğer yandan, muhtaç engelli aylığı 
bağlanmasında kendi gelirinin esas 
alınmasına yönelik düzenleme ya-
pılmalıdır. Ayrıca, doğuştan ya da 
işe girmeden önce engelli olanların 
malul sayılabilmesi sağlanmalıdır” 
diye konuştu. 

TERÖRLE MÜCADELE GAZİLERİNE 
AYRICALIK VERİLSİN

Terörle mücadelede gazi olan-
lara da ÖTV’siz araç alma imkânı 
verilmesi gerektiğini bildiren MHP 
Konya Milletvekili Mustafa Kalay-
cı, “Gazilerimize ve şehitlerimizin 
emanetlerine sahip çıkmak ve top-
lumda kendilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlamak devlet ve millet 

olarak hepimizin vazifesidir. Şehit-
lerin ve vefat eden gazilerin ana ve 
babalarına bağlanan aylık her biri 
için asgari ücretin net tutarından az 
olmamak üzere artırılmalıdır. Şehit 
çocuklarının hepsine iş hakkı veril-
melidir. 

Terörle mücadelede gazi olan-
lara da ÖTV’siz araç alma imkânı 
verilmelidir. Gazilerimize ikinci 
istihdam hakkı verilmelidir. Malu-
liyetlerinden dolayı çalışma orta-
mında sıkıntı çeken gazilerimize 
3.600 günde emekli olabilme hakkı 
tanınmalıdır. 

Kore ve Kıbrıs gazilerimizin ge-
lir ve iş durumuna bakılmaksızın 
hepsine aynı tutarda şeref aylığı 
bağlanmalı, tümüne onurla ve gu-
rurla taşıyacakları madalyaları ve-
rilmelidir” dedi. 

ASGARİ ÜCRET KADAR GELİR, 
VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

Çalışanların sorunlarına ve 
vergi yüküne de değinerek çözüm 
önerisinde bulunan Kalaycı, “Ül-
kemizde asgari ücret belirlenirken 
Anayasa ve ilgili mevzuat hüküm-
leri göz ardı edilmekte, TÜİK tara-
fından hesaplanan 1 işçinin geçim 
şartları için gerekli harcama tutarı 
dikkate alınmamaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi ola-
rak net asgari ücretin açlık sınırının 
üzerine çıkarılması ve asgari ücret-
liye büyük şehirlerde ulaşım deste-
ği verilmesi görüşündeyiz. Ayrıca, 
asgari ücretten vergi alınmamasını 
ve çalışanların asgari ücret kadar 
gelirinin vergi dışı bırakılmasını ge-
rekli görüyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Çumra’da soğuk havalarda zor 
günler geçiren sokak hayvanları-
na Çumra Belediyesi sahip çıkıyor. 
İlçede kolayca ulaşabilecek çarşı 
merkezinde bulunan ve Çumra Be-
lediyesi tarafından yaz aylarından 
bu yana yerleştirilen mama ve su 
kapları sayesinde sokak hayvanla-
rının beslenme ihtiyacı gideriliyor. 
Çumra Belediyesi Sokak Hayvan-

ları Rehabilite ekipleri tarafından 
yerleştirilen mama ve su kaplarının 
düzenli olarak temizlik ve besin 
takviyesi yapılıyor. 

Çumra’da yaptıkları çalışma-
larla sokak hayvanlarının her za-
man yanlarında olduklarını belir-
ten Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, Belediye olarak hayvanlara 
olan aynı duyarlılığı vatandaşlardan 

da beklediklerini ifade etti.
Oflaz “Her canlı gibi sokakta 

yaşayan hayvanlarımızın da yaşam 
hakkı var. 

Soğuk havaların bastırmasıyla 
can dostlarımızın yaşamlarını sür-
dürebilmesi için Çumramızda yaz 
aylarında ilk defa yerleştirdiğimiz 
beslenme noktalarına düzenli ola-
rak temizlik ve yem bırakma işle-

mini gerçekleştiriyoruz. 
Hemşerilerimizden sokak hay-

vanlarımızın yaşayabilmesi için bu 
alanlara çöp ve ambalajlı yiyecek 
atmamaları konusunda duyarlılık 
bekliyoruz. 

Çumramızda can dostlarımın 
her zaman destekçisi olacağız” diye 
konuştu.
 n HABER MERKEZİ

Çumra’da sokak hayvanları sahipsiz değil!
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Emine Erdoğan, SOBE’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vak-
fı’nın (SOBE) açılışını gerçekleştir-
di. Burada yetkililerden bilgi alan 
ve eğitim gören çocuklarla sohbet 
eden Emine Erdoğan, daha sonra 
İlk Adım Ebe Gebe Okulu tanıtım 
programına katıldı.

Emine Erdoğan buradaki ko-
nuşmasında Türkiye’de sezaryen 
oranının fazla olmasına dikkat 
çekti. Erdoğan, “Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün, kabul edilebilir gördüğü 
sezaryen ameliyat oranı yüzde 15 
ile sınırlıdır. Maalesef ki bugün ül-
kemizde sezaryen ameliyatı yüzde 
53 seviyelerindedir. Bu oran, bize 
her iki bebekten birinin müdahale 
ile doğduğunu söylüyor. 

Halbuki sezaryen, ancak hayat 
kurtarmak için müracaat edilme-
si gereken bir yöntemdir. Bilim 
ve teknolojinin, insan hayatına 
müspet katkıları tartışılmaz. Fakat 
bunun yanında, modern çağın, 
algılarımız üzerinde yaptığı tah-
ribatlar var. Ne yazık ki sezaryen, 
doğal doğuma tercih edilen bir 
kolaylık olarak görülüyor. Oysa 
bizim neslimiz, sezaryen ameliyat 
olmayı üzülecek, nadir bir durum 
olarak kabul ederdi. Bugün, ağrı-
dan, sancıdan kurtuluşun bir yolu 
olarak benimseniyor. Kimse sezar-
yen ameliyatının verdiği zararlar-
dan bahsetmiyor. Batı’daki, doğal 
doğuma dönüş eğilimini konuşan 
yok. Şu an en acil ihtiyacımız, do-
ğal doğumla ilgili yaygın olan kor-

ku algısının değiştirilmesidir. Bu 
noktada, bugün açılışını yaptığımız 
İlk Adım Ebe Gebe Okulu’nun bü-
yük bir hizmete vesile olacağına 
inanıyorum” dedi.

DOĞUM GİBİ İLAHİ BİR DENEYİM 
TİCARİLEŞTİRİLİYOR

Kadınların doğal doğumdan 
kendilerini mahrum bırakmama-
sı gerektiğini belirten Emine Er-
doğan, şöyle konuştu: “Adeta bir 
mucize olan gebelik yolculuğunun, 
gerçek varış noktası doğal doğum-
dur. Kadınların bu muhteşem 
deneyimden tıbbi bir zorunluluk 
olmadıkça, kendilerini mahrum 
bırakmamalarını diliyorum. Do-
ğumla beraber yaşadığımız içsel 

yolculuğun, yaratılışı tanıma nok-
tasında daha derin bir bakış açısı 
kazandırdığını biliyoruz. Buna kar-
şın, bu alanı pençesine alan sektör, 
doğumu korku dolu bir deneyim 
olarak sunuyor. Bu nedenle de, 
saati ve yeri önceden planlanmış 
doğumlar gerçekleştiriliyor. Hatta 
bu bazen öyle ileri noktalara gidi-
yor ki, doğacak çocuğun burcunun 
belirlenmesi için gün seçmek gibi 
akla hayale sığmayan tercihler 
yapılabiliyor. Doğum gibi ilahi bir 
deneyim, ticarileştiriliyor. Hayat 
kurtarmak için uygulanması gere-
ken bu ameliyat suistimal ediliyor. 
Dilimize de maalesef ‘sezaryen 
doğum’ olarak yerleşmiş bu uygu-

lamanın adının, aslında ‘ameliyat’ 
olduğunu her fırsatta vurgulamalı-
yız. Sezaryen ameliyatları yalnızca 
doğal doğumu zedelemekle kalmı-
yor. Bu şekilde doğan bebeklerde 
bağışıklık sistemi zayıflıyor. Uzun 
vadede obezite ve astım gibi risk-
ler artıyor. Annenin süt miktarında 
ciddi oranda azalma, bazı hallerde 
hiç süt gelmemesi gözlemleniyor. 
Anne sütü gibi bebeği hayata bağ-
layan bir gıdadan mahrum yavrular 
yapay gıdalarla hayata tutunmaya 
çalışıyor. Sezaryen ameliyatından 
sonraki gebelikler riskli hale geldi-
ği gibi, hamile kalma oranında da 
düşüşler kaydediliyor. Yeni neslin 
yarısının, sezaryen ile doğmuş ol-

ması, durup üzerinde uzun uzun 
düşünmemizi gerektiren başlı ba-
şına bir sorundur.”
‘ASLIMIZI YENİDEN HATIRLAMAYA 

İHTİYACIMIZ VAR’
Aslımızı yeniden hatırlamaya 

ihtiyacımız olduğunu ifade eden 
Erdoğan, “Doğadan kopuk ve do-
ğayla ahengi bozulmuş yaşam 
tarzlarının hızla artması, insanın 
aslında kendisine açtığı bir savaş-
tır. Kendinden uzaklaşmasıdır. 
Öğrendiğimiz tüm yanlışları unu-
tarak, aslımızı yeniden hatırla-
maya ihtiyacımız var. Bu noktada 
tecrübe paylaşımının çok önemli 
olduğuna inanıyorum. Doğumu-
nu doğal yollardan gerçekleştirmiş 

annelerin, deneyimlerini yeni anne 
adaylarına anlatmaları, sürece 
duyulması gereken güveni taze-
leyecektir. Bu yönde etkinliklerin 
düzenlenmesinin de faydalı ola-
cağına inanıyorum. Doğal doğum 
sayesinde hastaneden hemen 
ayrılabilen anneler, bebekleriyle 
daha hızlı iletişim kurabildiklerini, 
doğum kilolarından çok daha hız-
lı kurtulabildiklerini anlatmalılar. 
Doğum kanalında bebeğin, faydalı 
bakterileri alarak çok daha güçlü 
bir bağışıklığa sahip olduğu gerçe-
ği, çocukları için her şeyin en iyisi-
ni isteyen anneleri doğal doğuma 
teşvik edecektir” diye konuştu. 
n DHA

Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
otizmli çocukların yüzde 90’ında beslenme sorunları görüldüğüne işaret ederek, glütenden uzak durulmasını tavsiye etti

Glütenden uzak, otizmden uzak!
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan, “Otizmli çocukların yüzde 
90’ında beslenme sorunları gö-
rülmektedir. Yapılan çalışmalar, 
doğru beslenmenin otizmin be-
lirtilerini hafiflettiğini gösteriyor. 
Özellikle glutenden uzak durmak, 
otizmli çocuklar üzerinde son dere-
ce olumlu etkiye sahip.” dedi.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim 
Bakanlığınca Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “Beslen-
menin Otizm Üzerine Etkileri Pro-
jesi Tanıtım Toplantısı”nda yaptı-
ğı konuşmada, toplumun sağlığı, 
mutluluğu ve huzurunun herkesi 
ilgilendirdiğini belirtti. 

Otizmle yaşamı öğrenmenin 
otizmli bireylerin aileleri kadar her-
kesi ilgilendirdiğine dikkati çeken 
Emine Erdoğan, otizmli çocukların 
eğitiminin temel meselelerden ol-
duğunu söyledi.

Bu konuda Milli Eğitim, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile 
Sağlık bakanlıklarının önemli far-
kındalık çalışmaları olduğunu dile 
getiren Emine Erdoğan, bunun 
son derece umut verici olduğunu 
belirtti. 

Otizm söz konusu olduğunda, 
bütünleyici ve kaynaştırıcı eğitimin 
öneminin tartışılamayacağını vur-
gulayan Emine Erdoğan, “Otizmli 
çocuklar diğer çocuklarla ne kadar 
çok bir araya gelirse, alınan eğiti-
min başarısı o kadar artıyor. 

Otizmli çocuklarımızın hayat-
larını kolaylaştırmak hepimizin 
görevi. Eğitim, en temel insan hak-
kıdır ve bu hakkın ihlali için geçerli 
hiçbir neden yoktur. Otizmli birey-
lerin ayrıştırılmaya değil, bütün-
leştirilmeye ihtiyacı vardır.” diye 
konuştu.  

Bütün çocukların sevilip korun-
duğunda gerçek bir sevgiden bah-
sedilebileceğini vurgulayan Emine 
Erdoğan, sevginin şartlardan ba-
ğımsızlaştıkça özüne kavuştuğunu 
söyledi.  

Otizmli çocuklar içerisinde bir-
çok cevher bulunduğuna dikkat 
çeken Emine Erdoğan, örnek ola-
rak genç piyano sanatçısı Buğra 
Çankır’ı gösterdi. Çankır’ın milyon-
da bir rastlanan “mutlak kulağa” 
sahip, bir müzik dehası olarak ta-
nındığını aktaran Emine Erdoğan, 
“Bu sanatçımız gibi, keşfedilmeyi 
bekleyen nice otizmli çocuğumuz 
olduğuna inanıyorum.” dedi.

Emine Erdoğan, bu kadar sık 
rastlanan bir sendromun, ne oldu-
ğu hakkında bilgi sahibi olmanın 
önemine dikkati çekerek, “Ailemiz-
de ya da yakınlarımızda otizmli bir 
birey olmayabilir. Fakat otizmli bir 
bireyle karşılaştığımızda ona nasıl 
davranacağımızı ve onun davra-
nışlarını nasıl okuyacağımızı hepi-
mizin öğrenmesi gerekiyor. Eğer 
bu donanıma sahip olursak, otizmli 
çocukları olan ailelerle yakın temas 
halinde olduğumuzda dayanışma 
becerimiz de kuvvetlenecektir.” 
diye konuştu. 

‘OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI 
GÜNÜMÜZDE 68’DE1’

“Amerika Hastalıkları Kont-
rol Etme ve Önleme Merkezi”nin 
2012 verilerine göre, otizmin gö-
rülme sıklığının 88’de 1 olduğu 

bilgisini aktaran Emine Erdoğan, 
şöyle devam etti:  “Günümüzde bu 
rakam, 68’de 1’e ulaşmıştır. Otiz-
me tam olarak neyin sebep olduğu 
bilinmiyor olsa da birçok faktörle 
ilişkilendirmeler mevcuttur. Bu-
gün, burada konuşacağımız yeme 
içme alışkanlıkları da bu faktörlerin 
önemli bir parçasıdır. Bildiğiniz gibi 
otizmli çocukların yüzde 90’ında 
beslenme sorunları görülmektedir. 
Yapılan çalışmalar, doğru beslen-

menin otizmin belirtilerini hafiflet-
tiğini gösteriyor. Özellikle gluten-
den uzak durmak, otizmli çocuklar 
üzerinde son derece olumlu etkiye 
sahip. Bununla beraber, sebze ve 
meyvelerin mevsiminde tüketil-
mesi, paketlenmiş ve işlenmiş yi-
yeceklerden uzak durulmasının da 
iyileştirici etkileri var. Semptomlar 
hafifledikçe, otizmli çocukların ol-
duğu kadar ailelerin de hayatları 
kolaylaşıyor. Bu da eğitimlerinin 

başarıya ulaşmasını sağlıyor.”
“Otizmle savaşta en önemli 

araç, erken yaşta başlayan eğitim-
dir” diyen Emine Erdoğan, otizmli 
çocukları olan ailelerin çok erken 
safhalardan başlayarak günlük ha-
yatın tüm aşamalarında rehberlik 
almasının çok önemli olduğunu 
belirtti. 

Yeme içme gibi basit olduğu-
nu düşünülen bir eylemin, otizmli 
çocuklar için zor olduğuna dikkati 
çeken Emine Erdoğan, “Yemekler 
konusunda gösterdikleri aşırı se-
çicilik, yeterli ve faydalı besinleri 
almalarının önünde bir engel. Do-
layısıyla çocuklarımızın sıkıntılarını 
hafifletmek için yeni programları 
da geliştirmeliyiz. En önemlisi de 
bu programların her ailenin ulaşa-
bileceği mesafede olmasını sağla-
maktır.” dedi. 

Emine Erdoğan, Selçuklu Be-
lediyesinin bu konudaki çalışma-
sı olan Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezinin (SOBE) sayısı 
artması gereken bir numune oldu-
ğunu ifade ederek, emeği geçenleri 
kutladı. 

‘BEDENLERİMİZ SIĞINAĞIMIZDIR’
Tıbbi beslenme yaklaşımları-

nın, otizmli bireylerde olumlu so-

nuçlar ortaya çıkarmasının başka 
mesajlar da verdiğine işaret eden 
Emine Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Yiyip içtiklerimizin hem bedensel 
hem de ruhsal sağlığımız üzerin-
deki etkileri herkes için geçerlidir. 
Bugün hepimizin yoğun bir toksin 
saldırısı altında yaşam mücadele-
si verdiğimizi söylesek herhalde 
abartmış olmayız. 

Kullandığımız temizlik ürün-
lerinden, giydiğimiz kıyafetlere 
kadar temas halinde olduğumuz 
her şeyin muhtevasında maalesef 
yoğun kimyasallar mevcut. Bu-
nun üzerine bir de bizlerin tüke-
tici olarak, paketlenmiş ürünlere 
gösterdiğimiz rağbet, sorunları 
ikiye katlıyor. İnsan tabiatına bu 
kadar aykırı ve suni yeme içme 
tarzlarının, elbette bazı sonuçları 
olması kaçınılmazdır. Halbuki bi-
raz çaba gerektirse de mevsimine 
göre beslenmek, yaşamı daha do-
ğal bir eksene çekmek de müm-
kün. Bedenlerimiz sığınağımızdır. 
Bu sığınakları en yaşanabilir hale 
getirmek, önümüzdeki seçenekler-
den sağlıklı olanları tercih etmekle 
mümkün olabilir.”

Emine Erdoğan, bugün insan-
lığın karşı karşıya kaldığı birçok 
hastalığın yaşam tarzından kay-
naklanan önlenebilir hastalıklar 
olduğunu dile getirerek “Dolayı-
sıyla beslenme, üzerinde yeniden 
düşünmemiz gereken ve hatta 
yeniden öğrenmemiz gereken bir 
hayat bilgisidir.” dedi. Programın 
otizmle mücadelede yeni bakış açı-
ları kazandırmasını temennisinde 
bulunan Emine Erdoğan, emeği 
geçenlere şükranlarını iletti. 

Tanıtım toplantısında, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay da konuşma 
yaptı.       Konuşmaların ardından 
Bakan Selçuk, Emine Erdoğan’a 
tablo hediye etti. Daha sonra hatıra 
fotoğrafı çektirildi. n AA
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Ereğli Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri, 50 bin 
mevsimlik çiçeği ilçedeki parklar, 
refüjler, kavşaklar ve yol kenarlarına 
ekti. Ereğli Belediyesi 20 bin menek-
şe, 30 bin lale soğanı olmak üzere 50 
bin mevsim çiçeğini yol kenarlarına, 
park ve refüjlere ekerek kış ayların-
da bile ilçede bahar görüntüsü oluş-

masını sağlıyor. Huzurun ve yeşilin 
şehri Ereğli gayesiyle var gücüyle 
çalışan Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu’nun talimatlarıyla 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
ri ilçede bulunan park, bahçe ve ye-
şil alanların bakımını yaparken; yol 
kenarlarına, parklara, refüjlere ve 
kavşaklara da kışlık çiçek ekimi ya-

parak Ereğli’yi estetik bir görünüme 
kavuşturuyor.

‘HER MEVSİM TAZELENEN 
BİR ŞEHİR GÖRÜNTÜSÜ’

Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve 
bitki dikimi çalışmalarının ilçedeki 
tüm parklarda, yeşil alanlarda, kal-
dırımlarda, refüjler ve kavşaklarda 
devam edeceğini ifade eden Başkan 

Hüseyin Oprukçu, “Gelecek yüz yıl-
lara daha yaşanabilir bir Ereğli bı-
rakmak gayesi ile Ereğli’nin refahın 
ve huzurun şehri olması adına var 
gücümüzle çalışırken şehrin estetik 
olarak da görüntüsünün her mev-
sim tazelenmesini önemsiyoruz” 
dedi.
n İHA

Bakan Ziya Selçuk, 
Valiliği ziyaret etti

Kilolarından kurtuldu, 
evlilik yüzüğünü taktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Konya Valiliğini ziyaret etti. 
Selçuk, bir dizi programa katılmak 
üzere geldiği Konya’da, Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda 
(SOBE) incelemelerde bulundu. 
Daha sonra Vali Cüneyit Orhan 

Toprak’ı makamında ziyaret eden 
Bakan Selçuk, Valilik şeref def-
terini imzaladı. Bakan Selçuk, zi-
yaretin ardından Valilik Toplantı 
Salonu’nda basına kapalı gerçek-
leştirilen İl Eğitim Değerlendirme 
Toplantısı’na da katıldı. n AA

Konya’da 6 ayda 25 kilogram 
veren 44 yaşındaki Hacer Tırpan, 
önceden fazla kiloları nedeniyle 
parmağına gelmeyen evlilik yü-
züğünü yeniden takmaktan mut-
luluk duyuyor. Hacer Tırpan, dört 
çocuğundan ikincisinin dünyaya 
gelmesinin ardından 105 kiloya 
ulaştı. Kiloları nedeniyle günlük 
yaşantısında zorluk yaşayan Tır-
pan, Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Obezite Eğitim ve Önle-
me Merkezine başvurdu. Yaklaşık 
6 aylık programla 25 kilogram ve-
ren Tırpan, kiloları nedeniyle par-
mağına gelmeyen evlilik yüzüğü-
nü 15 yıl sonra yeniden takmanın 
mutluluğunu yaşıyor.

Hacer Tırpan, 26 yıldır evli 
olduğunu söyledi. Aldığı kilolar 
nedeniyle zor günler yaşadığı dile 
getiren Tırpan, “Fazla kilolarım 
yüzünden ellerimi kavuşturamıyor 
ve gözlerimi açamıyordum. Beni 
üzen şeylerden biri de evlilik yü-
züğümü takamıyor olmamdı. Bir 
yerden başlamalıydım ama nere-
den başlayacağımı bilemiyordum.” 
diye konuştu.

Tırpan, tavsiye üzerine obezite 
merkezine başvurduğunu belirte-
rek, şöyle konuştu: “Merkeze baş-
vurduktan sonra kendime 15 yıldır 
takamadığım yüzüğümü yeniden 
takabilme hedefi koydum. Her gün 
evde aynanın önünde duran yüzü-
ğüme bakarak ‘Seni bir gün mut-
laka takacağım.’ diyordum. İnat et-
tim, azmettim. 6 ayda 25 kilogram 

verdim. Hedefim de 65 kilograma 
kadar düşmek.”

YÜZÜĞÜ PARMAĞINDAN 
HİÇ ÇIKARMIYOR

Sporla hayatının düzene gir-
diğini vurgulayan Tırpan, şunları 
kaydetti: “Buradaki programlara 
başladığımda her gün ‘Yüzük par-
mağıma olacak mı’ diye deniyor-
dum. Bir gün eve gittiğimde yüzü-
ğü denedim ve parmağıma girdi. 
O kadar sevindim ki anlatamam. 
Koşarak buraya geldim ve dokto-
rum başta olmak üzere herkese 
gösterdim. Çok anlamlı bir gündü 
ve o günden beri yüzüğümü par-
mağımdan hiç çıkarmıyorum.”

‘EN GAYRETLİ 
HASTALARIMIZDAN BİRİYDİ’
Obezite Eğitim ve Önleme 

Merkezi Başhekim Yardımcısı Uz-
man Dr. Duygu İlke Yıldırım ise 
Tırpan’ın hedeflerini büyük çabayla 
gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldırım, 
obezite merkezinde uygulanan 
programlarla kilo veren Tırpan’ın 
hayalini gerçekleştirmesinden 
mutlu olduklarını belirterek, şun-
ları kaydetti: “Hacer Hanım’a uy-
guladığımız programlar sayesinde 
bu hedefini gerçekleştirdi. Kendisi 
en gayretli hastalarımızdan biriydi. 
İnsülin direncinin devreye girme-
siyle kilo veremediği ve moralinin 
bozulduğu zamanlar oldu. Bunun 
önüne de akapunktur tedavisiyle 
geçtik. Hastamız şu anda 80 kilog-
rama kadar düştü.”
n AA

Otizmli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik bir program üzerinde çalıştıklarını belirten 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin otizm farkındalık eğitimi alacağını söyledi

Öğretmenlerin tamamı
otizm eğitimi alacak!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya 
Selçuk, “Otizmi olan bireylerin 
beslenmeleri konusunda farkında-
lık oluşturmak amacıyla öncelikli 
olarak tüm özel eğitim, rehberlik, 
okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 
katılımına yönelik ‘uzaktan eğitim 
mesleki gelişim sertifika programı’ 
hazırlanması konusunda çalışma-
larımız devam ediyor. Yani bundan 
sonraki hedefimiz, ülkemizde bulu-
nan bu branşlardaki tüm öğretmen-
lerimize bu farkındalık eğitimlerini 
vermek.” dedi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan’ın katılımıyla, Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “Beslen-
menin Otizm Üzerine Etkileri Projesi 
Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı ko-
nuşmada, beslenmenin otizm üzeri-
ne etkileri konusunda kamuoyunda 
ve eğitim camiasında farkındalık 
geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Otizm konusunda farkındalığın 
her geçen gün arttığını ve toplu-
mun da bu konudaki beklentilerinin 
yükseldiğini belirten Selçuk, şunları 
söyledi: “Özel eğitim ihtiyacı olan 
çocuklarımızı bireysel farklılıklarına 
göre geliştirmek ve onları her alan-
da destekleyerek tüm çocuklarımı-
zın bütünleştiği bir eğitim sistemi 
inşa etmek öncelikli gayemizdir. Bu 
doğrultuda, kendine her alanda ye-
tebilen, bağımsız, üretken ve mutlu 
bireyler olabilmeleri yolunda otiz-
mi olan çocuklarımızın yaşamlarını 
daha kolay hale getirebilmek ve on-
lara daha nitelikli bir eğitim sunabil-
mek çok önemsediğimiz bir husus. 
Bu sebeple sayın Hanımefendinin 
himayelerinde Bakanlığımız, Sağlık 
Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak 
girişimleriyle ‘Beslenmenin Otizm 
Spektrum Bozukluğu Üzerine Etki-
leri’ konusunda bir çalışmada bu-
lunuyoruz. Bu hususta dünyada da 
çok önemli bir dönemden geçiyoruz. 
Otizm spektrum bozukluğunun ta-
nılanması, tedavisi ve bu konuda 
yapılan akademik çalışmaların yönü 
hususu son derece tartışmalı bir 
şekilde devam ediyor. Dünyada-
ki bütün birikimi paylaşmak, katkı 
sağlamak ve bu birikimi ülkemize 
taşımak anlamındaki çabalarımızın 
da hızlandığı bir dönemdeyiz.”

BAKAN’DAN SOBE’YE ÖVGÜ
Beslenmenin otizme etkisi üze-

rine Ankara, Konya, İstanbul ve 
İzmir’de pilot çalışmalara başladık-
larını anlatan Selçuk, “Söz konusu 
projeyi Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı (SOBE), İzmir Ana-
dolu Otizm Vakfı ve Tohum Otizm 
Vakfı iş birliğinde yürütüyoruz. Bu 
projeyle otizmi olan çocuklarımızın 
yaşadıkları en belirgin sorunlardan 
biri olan beslenme problemleri hak-
kında, toplumun tüm kesimlerinde 
farkındalık geliştirmeyi, öğretmen-
ler, aileler, hekimler ve diyetisyen-
lere yol göstererek, otizmli bireylere 
eğitim sunulan merkezlerde eğitim 
alan çocuklarımızın öğrenme kapa-

sitelerinin artırılmasına yönelik bir 
program geliştirmeyi de hedefliyo-
ruz. Beslenme bunun çok önemli 
bir yönü ama evde, okulda, sokakta, 
sosyal medya ortamında çocuğun 
hayat sahnesinin her boyutuyla ilgi-
lenmemiz gerekiyor.” diye konuştu. 

Selçuk, otizm spektrum bozuk-
luğu tanısının alımını takiben yaşa-
nan sağlık problemlerinden biri olan 
beslenme bozuklukları konusunda 
bilimsel literatür ve uygulamaları 
değerlendirdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak gerekli değer-
lendirmelerin ardından kapsamlı 
çalışmalara da başladıklarını anla-
tan Selçuk, şöyle devam etti: “Milli 
Eğitim Bakanlığı olarak otizmi olan 
çocuklarımızın ailelerine ve bu ço-
cuklarımızın eğitiminde görev alan 
öğretmenlerimize yönelik otizm ve 
beslenme konulu iki ayrı rehber ha-
zırladık. Söz konusu rehberler otiz-
mi olan çocuklarımızın beslenme 
süreçlerinde aile ve öğretmenleri-
mize yol gösterici öneriler sunması 
açısından oldukça önemli bir rol üst-
leniyor. Türkiye genelinde yer alan 
242 rehberlik ve araştırma merke-
zimize, hazırladığımız rehberlerin 
dağıtımını yaptık ve bu merkezleri-
miz aracılığıyla otizm ve beslenme 
konusunda aile ve öğretmenlerimizi 
bilgilendirerek bu konudaki duyar-
lılığın gelişmesine katkı sağlamaya 
çaba gösteriyoruz.”
‘ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİMİZE 

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ VERMEYE 
DEVAM EDİYORUZ’

Bakan Selçuk, öğretmen eği-
timleri kapsamında da otizmi olan 
bireylerin tanılama ve eğitim sü-
reçlerinde karşılaşılan problemlerin 
çözümüne yönelik etkinliklerin ve 
otizmi olan bireylerde beslenme ko-

nusuna dair yol gösterici önerilerin 
yer aldığı “Özel Eğitim Öğretmenleri 
Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki 
Gelişim Programı”nı hazırladıklarını 
vurgulayarak, şöyle konuştu: “Özel 
eğitim öğretmenlerimize eğitici eği-
timleri vermeye devam ediyoruz. 
Ayrıca ‘Özel Eğitim Alanında Des-
tek Eğitim Verecek Uzman Öğretici 
Yetiştirme Kursu’ eğitim programı-
na, otizmi olan bireylerde beslenme 
modülünü ekleyerek özel öğretim 
kurumlarında görev yapan 300 öğ-
retmenin de yüz yüze eğitimlerini 
tamamlanmış bulunuyor. Ayrıca, 
otizmi olan bireylerin beslenmeleri 
konusunda farkındalık oluşturmak 
amacıyla öncelikli olarak tüm özel 
eğitim, rehberlik, okul öncesi ve sı-
nıf öğretmenlerinin katılımına yöne-
lik ‘uzaktan eğitim mesleki gelişim 
sertifika programı’ hazırlanması ko-
nusunda çalışmalarımız devam edi-
yor. Yani bundan sonraki hedefimiz, 
ülkemizde bulunan bu branşlardaki 
tüm öğretmenlerimize bu farkında-
lık eğitimlerini vermek. Yani sadece 
özel eğitim öğretmenlerimizin bu 
konuyla ilgili bir farkındalık geliş-
tirmesi ve bazı içeriklere muhatap 
olması elbette yetmez. Tüm öğret-
menlerimizin otizm konusundaki 
farkındalığını yükseltmek için büyük 
bir çalışmanın içerisinde bulunuyo-
ruz.”

Sağlık Bakanlığınca, hekim ve 
diyetisyenler için beslenme ve otiz-
me ilişkin öneriler sunan bir rehber 
hazırlandığı bilgisini veren Selçuk, 
bu rehberlerin toplumun tüm ke-
simlerine farkındalık kazandırmayı 
sağlama açısından önemli olduğuna  
işaret etti.
‘ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULLARINI 

81 İLDE YAYGINLAŞTIRIYOR, 

ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ 
ARTIRIYORUZ’

Özel eğitim alanında son dö-
nemde çok sayıda çalışmaya imza 
attıklarını bildiren Selçuk, değerlen-
dirmelerine şöyle devam etti: “Uzun 
zamandır beklenen ‘Özel Eğitim Ku-
rumları Yönetmeliği’ni yayınladık. 
Destek eğitim alan öğrencilerimizin 
hayatını kolaylaştıran birçok deği-
şikliğin yanında evden çıkamayacak 
durumda olan bedensel engelli öğ-
rencilere evde fizyoterapi imkanı ge-
tirdik. Rehberlik araştırma merkez-
lerimizi güçlendirdik. Özel eğitim 
ve rehberlik konularında, ailelere 
ücretsiz hizmet veren merkezlerin 
güçlenmesi, dezavantajlı öğrencile-
re sunulan hizmetlerin iyileştirilme-
si için başlatılan RAMKEG Projesi 
de tamamlandı. Özel eğitim meslek 
okullarımızın sayısını artırıyoruz. 
Verimli çalışmalar yapılıyor ve ço-
cuklarımız oralarda inanılmaz mutlu 
oluyorlar. Görme veya hafif düzeyde 
zihinsel yetersizliği bulunan öğren-
cilere mesleki eğitimin sunulduğu 
özel eğitim meslek okullarını 81 
ilde yaygınlaştırıyor, etkinliğini ve 
verimliliğini artırıyoruz. Özel eğitim 
öğrencilerimiz için destek eğitim 
odaları tasarladık. Öğrenme güçlü-
ğü olan öğrencilerimiz için destek 
eğitim odalarını, çocuklarımızın ih-
tiyacına göre eğitim materyalleri ve 
öğrenme alanlarıyla donattık.”

‘EĞİTİM YOLCULUĞUNDA, HİÇBİR 
ÇOCUĞUMUZ YALNIZ DEĞİLDİR’
Engelli bireylerin ve ailelerinin 

yaşamını kolaylaştırmak için elle-
rinden geleni yapmaya devam ede-
ceklerini vurgulayan Selçuk, şunları 
kaydetti: “Farklılıklarımız, eğitim 
dünyamızın zenginliğidir. Eğitim, 
birlikte, yan yana, iç içe ve kapsa-
yıcı olunca anlam kazanıyor. Bü-
tün çocuklarımızla daima bir arada 
olduğumuz eğitim yolculuğunda, 
hiçbir çocuğumuz yalnız değildir. 
Bugünkü tablo yalnız olmadıkları-
nı net bir şekilde ifade ediyor. Eğer 
bu çalışmaları bir bürokratik vazife 
gibi yaparsak emin olun bu mese-
lenin insani boyutunu ihmal etmiş 
oluruz. Bu bizim bürokratik bir va-
zifemiz değil, bu bizim günlük iş ve 
işlemlerimizden biri değil. Bu bizim 
hayata, insana, insanlığa, çocukları-
mıza olan bir borcumuz. Bu mesele-
ye böyle bakıyoruz. Bu anlamda da 
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF iş 
birliği, Avrupa Birliği ve benzer ku-
ruluşların finansal desteği ile engeli 
olan çocuklarımız için, ‘Kapsayıcı Er-
ken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin de 
uygulama süreci başlıyor. İnşallah 
verilen tüm emekler karşılığını bu-
lur ve otizmi olan çocuklarımızın ha-
yatlarına dokunmayı başarabiliriz.”

Programa, Bakan Selçuk ve 
Emine Erdoğan’ın yanı sıra AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok 
sayıda davetli katıldı.
n AA

Ereğli 50 bin çiçekle süsleniyor
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Türk Eğitim Sen’den emekli öğretmenlere vefa

Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube 
Başkanlığı yaklaşan 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü dolayısıyla emek-
li öğretmenlere yönelik plaket ve 
kahvaltı programı düzenledi. Saf 
Mangal Restoran’da düzenlenen 
programa Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
Başkan Yardımcılar, Şube yöneti-
cileri ile emekli öğretmenler katıldı. 
Düzenlenen programda konuşan 
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, “Türk 

Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanlığı 
olarak amacımız ahde vefa. Yıllarca 
bu camiada üyelik yapmış, dik du-
ruşları ve hizmetleriyle verdiği mü-
cadelerde yanımızda olmuş sizleri 
unutmamız söz konusu değil. Biz-
ler bir aileyiz. Sizler için bir şey yap-
mamız gerekirse telefonun ucunda 
olduğumuzu ifade etmek isterim. 
Bizlerin üyelerimizi unutması söz 
konusu değildir. Dilde bir olan, Fi-
kirde bir olan, işte bir olun ailenin 
mensuplarıyız. Birbirimize sahip 

çıkmak zorundayız. Türk-Eğitim 
Sen olarak öğretmenlerimizin önü-
nü açacak ve sorunlarını giderecek 
uygulamalar için her türlü mücade-
leyi vereceğimizi bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum. Ülkemizin ge-
leceğini emanet edeceğimiz genç 
dimağların ülkesine bağlı, milli ve 
manevi değerlerini bilen bireyler 
olarak yetiştirilmesi uğrunda, bin 
bir güçlük içinde, yokluk, haksızlık 
ve adaletsizliklere maruz kalmasına 
rağmen yılmadan, yıkılmadan, ilke-

lerinden taviz vermeden, yolundan 
şaşmadan, tarihi ve kutsal görevler 
ifa eden ve geleceğimizi şekillendi-
ren tüm öğretmenlerimizin öğret-
menler gününü kutluyorum” dedi. 
Konuşmanın ardından programa 
katılan emekli öğretmenlere Türk 
Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başka-
nı Veli Doğrul ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından plaket takdim 
edildi. Program toplu fotoğraf çeki-
mi ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akıl ve Zeka Oyunları ile 
dersler daha etkili olacak

Geçtiğimiz yıl “Bu Okulda 
Güzel Şeyler Oluyor” sloganı ile 
birçok etkinlik ve faaliyet gerçek-
leştiren Selçuklu İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi yeni bir 
projeyi hayata geçiriyor. 2019 yılı 
teklif çağrısı döneminde sunulan 
“Akil ve Zeka Oyunları İle Daha 
Etkili Dersler” başlıklı projesi kabul 
edilerek Ulusal Ajans tarafından 
desteklenecek. İMKB MTAL Eras-
mus+ proje birimi faaliyetlerine 
start verdi. Okul Müdürü Soner 
Koç   proje hakkında bilgi verdi. 
Koç  “12 ay sürecek olan projemi-
zin amacı akıl ve zeka oyunları ile 
ilgili Avrupa’daki iyi uygulamaları  
öğrenerek derslere entegre etmek-
tir. Bu kapsamda yedi personelimiz 
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 
7 günlük kurs alacaktır. Öğret-
menlerimiz deneyimlerini sınıflara 
taşıyarak öğrencilerimizin öğren-

menin eğlenceli yönünü keşfet-
mesini sağlayacaktır. Böylece MEB 
2023 Vizyonunda yer alan “ Mutlu 
Çocuklar Güçlü Türkiye” hedefine 
hizmet etmeyi amaçlamaktayız” 
dedi.

Proje koordinatörü Neslihan 
Erbaşı ise proje hakkında şu bilgi-
leri verdi, “Bu projemiz ile birlikte 
okulumuzun uluslararasılaşması 
ve öğretmenlerimizin yeni nitelik-
ler kazanmasını hedeflemekteyiz. 
Böylece öğrencilerimizin günümüz 
dünyasında en çok ihtiyacı olan 
problem çözme ve yaratıcı düşün-
me yeteneklerinin geliştirilmesine 
katkı sağlamış olacağız. Projenin 
uzun vadedeki hedefi olarak öğ-
rencilerimizin problem çözme ye-
teneklerinin geliştirilmesi ve kişisel 
gelişimlerinin artırılması sağlan-
ması beklenmektedir” ifadelerini 
kullandı. n MEVLÜT EGİN

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Kapitalizmin hiçbir kutsal gün tanımadığına dikkat 
çekti. Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç ise vatandaşlara bilinçli alışveriş uyarısında bulundu 

Kapitalizm kutsal tanımaz 
Amerika Birleşik Devletleri (AB-

D)’de Noel alışveriş sezonunun baş-
langıcı olarak kabul edilen “Black Fri-
day” rezaleti, son yıllarda Türkiye’de 
de kendisini iyiden iyiye göstermeye 
başladı. İslam dünyasının en müba-
rek günü olan Cuma gününün ‘Kara 
Cuma’ olarak adlandırılmasıyla baş-
layan çılgınlık, tepkiler üzerine Tür-
kiye’de “Efsane Cuma” olarak değiş-
tirildi. Bu sene 29 Kasım Cuma günü 
olarak belirlenen “Efsane Cuma” çıl-
gınlığı, hem Müslümanlar için önemli 
bir gün olan Cuma gününü değersiz-
leştirme projesi olarak dikkat çekiyor 
hem de bu rezalet, insanları fütur-
suzca tüketim ve israf çılgınlığı içine 
çekerek dev kapital çarka sermaye 
etme çalışması olarak yorumlanıyor. 
Tüketiciler Birliği Konya Şube Başka-
nı Mustafa Dinç ve Selçuk Üniversite-
si İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş ise bu konuda 
vatandaşları uyarıyor.

‘KUTSAL OLANA SAYGISIZLIK EN 
BÜYÜK İNSANLIK SUÇUDUR’

Kutsal olana saygısızlık en büyük 
insanlık suçu olduğunu ifade eden 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş, “Efsane Cuma/Kara Cuma” 
çılgınlığı ile ilgili dikkat çeken açıkla-
malarda bulundu. Bu uygulamanın 
ABD ve İngiltere merkezli olduğunu 
belirten Altıntaş, şunları kaydetti, 
“ABD’de Şükran Günü’nden bir son-
raki gün Kara Cuma olarak adlandı-

rılır. ABD ve İngiltere gibi bazı ülke-
lerde Kara Cuma her yıl Kasım ayının 
dördüncü Perşembe gecesi başlar, 
dört beş gün sürer.  Bu da bu yıl 23 
Kasım gününe tekabül etmektedir. 
Noel alışveriş sezonunun başlangı-
cı olarak bilinir. Bu günlerde büyük 
mağazaların müşterilerine indirim 
yaptığı söylenir. Kapitalizmin bayram 
günü diyebileceğimiz Kara Cuma ad-
landırması, Müslümanlar için bir ha-
karet içermektedir. Maalesef yüzde 
90’ı Müslüman olan bir ülkede farkın-
da olmadan Türkiye’deki mağazalar 
da bu ismi bazen Kara, bazen de Efsa-
ne Cuma şeklinde kullanmaktadırlar. 
Cuma günü Müslümanların bayramı-
dır ve aynı zamanda İslam’ın şiarıdır. 
Şiarlar göstergeler, İslam’ın varlığının 
alametidir. Kur’an-ı Kerim, Kabe-i 
Muazzama, Mescid-i Haram, Mescid-i 
Aksa, Mescid-i Nebevi, tüm cami ve 
mescitler gibi cuma ve bayram günle-

ri dinimizin şiarlarıdır.  Bütün bu dini 
sembollere saygı, dine saygıdır. Onla-
ra karşı gösterilen saygısızlık da, dine 
ve dince kutsal sayılan şeylere yapılan 
saygısızlıktır. Saygısızlık sadece bu 
sembolleri aşağılamak değil, gizle-
mek, görünür kılmamak ve manevi 

boyutunu itibarsızlaştırmak manası-
na gelir. Bu sebeple bir Müslüman da 
ticaret yapmak arzusuyla kara Cuma 
ya da efsane Cuma diyerek kutsal 
Cuma gününü istismar etmemelidir. 
Özellikle “Kara Cuma” ifadesi mü-
barek Cuma gününü kötülemek ve 

karalamaktır. Çünkü Kur’an’da Cuma 
suresi vardır ve bu surede Cuma gü-
nünden açıkça bahsedilmektedir. Bu 
sebeple Kara Cuma adlandırılması, 
Batı’da yaşayan Müslümanlar için 
daha çok acı ve ıstırap vericidir. Bizler 
de buna alet olmayalım ve kendi kale-
mize kol atmayalım. Kapitalizm hiçbir 
kutsal tanımaz ve her şeyin ipliğini 
pazara çıkarır. Kutsal olana saygısızlık 
en büyük insanlık suçudur.” 

‘BİLİNÇSİZ YAPILAN ALIŞVERİŞ 
HÜSRANI ORTAYA ÇIKARABİLİYOR’

Tüketiciler Birliği Konya Şube 
Başkanı Mustafa Dinç ise, şirketlerin 
çoğunun bir günü halka cazip gös-
tererek; durumu fırsata dönüştür-
düklerine dikkat çekti. Dinç, “Bizler 
her zaman tüketicilerimizin bilinçli 
alışveriş yapmasını isteriz. Alışveriş 
yapmadan önce mutlaka alışveriş 
listesi ve bu alışveriş listesinin karşı-
lanabileceği yere gitmesi, listesinin 

dışına çıkmamasını, alınacak ürünler 
pahalı ise fiyat araştırması yapılması 
konusunda önerilerde bulunuyoruz. 
Yurtdışında Kara Cuma ülkemizde ise 
Efsane Cuma indirimleri adı altında 
mağazalar ve alışveriş merkezleri çe-
şitli indirimler yaptıklarını söylüyorlar. 
İnsanların o gün araştırma yapmadan 
fiyatlarını düşmüş diyerekten ihtiyacı 
olan olmayan her şeyi almayı zor-
luyorlar. Bilinçaltına yerleştirdikleri 
reklamlar ve müzikler ile.  Bu şekilde 
insanların alışveriş isteğini körük-
lüyorlar. İnsanlar bugünde farkında 
olmadan ihtiyacı olmayan birtakım 
ürünler alıyor.  Bu tür alışveriş kam-
panyaları tüketicilere hiçbir şey ka-
zandırmıyor.  Bu durum sadece ama 
sadece piyasayı hareketlendirmek 
için. 

Satıcının elinde kalan ürünleri 
farklı şekilde elden çıkarmak için yap-
tığı bir kampanyadır. Tüketicinin hiç-
bir şekilde faydasına ve menfaatine 
yönelik bir durum söz konusu değil. 
Bizler üreticilerin bu tür indirimlere 
kanmayıp ihtiyaçları doğrultusunda 
alışveriş yapmalarını tavsiye ediyo-
ruz. Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaç-
larını da bilinçli bir şekilde almalarını 
istiyoruz.  Vatandaşların birçoğunun 
evinde ucuz diye aldığı birçok ürün 
var. Bunların daha paketleri bile açıl-
madıklarını görebiliyoruz.  Bilinciz 
yapılan alışveriş hüsrana ortaya çıka-
rabiliyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş Mustafa Dinç
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır

 18-35 Yaş Arası 
Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

AKKO MAKİNA TAKIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: KOS BÖLGESİ BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 
IŞIKTEPE SOK. NO:6 SELÇUKLU/KONYA

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ
ARAMAKTAYIZ

ik@akko.com.tr

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Firmamızda bünyesinde çalıştırılmak üzere;
• Askerlikle ilişiği olmayan,
• 30 yaşını geçmemiş,
• Gelişime ve yeniliklere açık olan,
• En az 2 yıl CNC dik işleme ya da CNC torna’da çalışmış,
• Ölçü aletlerini bilen (micrometre, kumpas, mihengir vs.),
• Ustalık belgesi ya da mesleki yeterlilik belgesi bulunan,
• Uzun vadede çalışmayı düşünen,
• Mesai ve vardiya engeli bulunmayan 
• En az öğrenim seviyesi: Teknik lise
• Cumartesi pazar tatil

TEL : (0332) 239 17 57 (137) 

MEKANİTECH MAKİNE
Firmamızda istihdam edilmek üzere;

• 35 yaşını geçmemiş
• GAZALTI ve ARGON KAYNAKÇISI
   ARANMAKTADIR

Müracaatlar yüz yüze yapılacaktır.
Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad. 

Atiker Sanayi No: 33 / B Karatay / KONYA

İRTİBAT: 0546 254 62 45
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10 Kasım törenlerinde bazı okul-
larda öğrencilere, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün fotoğrafı önünde secde 
yaptırılması olayı; Kemalizm’in din ha-
line, Atatürk’ün de bu dinin ilahı haline 
getirilmek istenmesinin son devirdeki 
en bariz örneği olmuştur. 

Aslında bu ve buna benzer dinimiz 
açısından oldukça sakat olan uygula-
ma ve sözler çok daha önceki yıllarda 
da olmuştur. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itiba-
ren Mustafa Kemal Atatürk’ü övmek 
adına ortaya konan çok abartılı ve 
sapkın ifadeler, onun tanrılaştırılması-
nın, görüşlerinin de dinleştirilmesinin 
örneklerini oluşturmaktadır.

Bunlardan ilki, Ağustos 1928’de 
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Matbaa-
sı’nda bastırılan ve hâsılatı Türk Tayya-
re Cemiyeti’ne ait olan “Türk’ün Yeni 
Amentüsü” adlı kitaptı. 

Yeni alfabeye geçiş döneminde 
basılan 60 sayfalık, Osmanlıca kitapta, 
takma ismi “Sâfi” (Tekin Alp) adlı mü-
ellifin, İslam’ın iman esaslarını içeren 
amentü duası yerine kaleme aldığı şu 
ifadeleri yer alıyordu:  

“Kahramanlığın örneği olan ve 
vatanın istiklalini yoktan var eden 
“Mustafa Kemal”e, onun cengâver 
ordusuna, yüce kanunlarına, mücahid 
analarına ve Türkiye için âhiret günü ol-
madığına iman ederim. İyilikle fenalığın 
insanlardan geldiğine, büyük milleti-
min medenî cihanda en büyük mevkii 
kazanacağına, hamaset destanlarıyla 
tarihi dolduran kudretli Türk ordusu-
nun birliğine ve “Gazi’nin Allah’ın en 
sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün 
hulusuyla şahadet eylerim.”

Müslümanın amentüsünde ge-
çen; “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine, âhiret gününe, ka-
dere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna 
inandım. 

Öldükten sonra diriliş haktır. Al-
lah’tan başka ilah olmadığına, Muham-
med’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna 
şahitlik ederim” esaslarına aykırı ve bu 
esaslara karşı uyduruk bir amentü or-
taya atmak, yeni din tesisinden başka 
bir şey değildir.   

Osmanlı paşası olan ve Osmanlı-
nın son Padişahı tarafından Anadolu’ya 
gönderildikten sonra kahraman haline 

gelen bir liderin arkasına 
saklanarak, tarihi olayları 
çarpıtmayı ve her fır-
satta İslâm düşmanlığı 
yapmayı amaç edinen 
çevreler, Milli Şairimiz 
Mehmed Akif’in ifade-
siyle “hayayı, utanmayı 
kaldırmaktan, mukad-
desatı ısırmaktan ve 
Hüda’ya saldırmaktan” 
çekinmediler. 

Dönemin bazı şairleri, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü “peygamber” hatta 
“ilah” derecesine çıkarmakta birbirle-
riyle yarıştı. 

Bunlardan Ali Hadi, “Gazi” baş-
lıklı şiirinde:
“Her yaptığın iş harikadır, her sözün 
ayet,
Kavmin olalım, sen bize, din eyle ina-
yet!
Din istemeyiz öyle Arap felsefesinden,
Gazi ! Bize bir din de yarat Türk nefe-
sinden!..” derken, 

Halil Bedi Yönetken:
“Tanrı gibi görünüyor her 
yerde,
Topraklarda, denizlerde, 
göklerde;
Gönül tapar, kendisinden 
geçer de,
Hangi yana göz bakarsa: 
Atatürk.
Babasından önce onun 
adını,
Öğretiyor oğluna Türk 

kadını,
Ondan aldık yaşamanın tadını,
Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk.” 
Sözleriyle bir “Atatürk Marşı” besteledi. 

Yusuf Ziya Ortaç da:
“Dağların ardında sönüşü gibi,
“Millete can veren, vatan yaratan;
“Tanrının göklere dönüşü gibi,
“Her zaman ırkıma büyük Baş Atam,
“Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!”
demekten geri durmadı. 

İlhami Bekir;
“İlk adam, mavi gözlerle baktı toprağa,

“Toprağın haritasını çizdi bayrağa;
“Allah değil, o yazdı alın yazımızı” dedi.

Osman Nuri Çerman;
“Cennetse bu yurt, sen onu buldun 
harabe
Bir gün olacaktır anıtın, Türklüğe Kâbe!
Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi dol-
dun
Türk ırkının en son bir peygamberi ol-
dun!” mısralarının ardından,

Atatürk’ün sözlerinin “Kur’an” gibi 
kutsal olduğunu ifade ederek: “Vatan 
kurtaran Atatürk’ün ağzından çıkan 
sözler de bir Tanrı buyruğudur. Türkçe 
Kur’an okur gibi, onu da oku!.. Tekrar 
oku ve herkese okut!.. Öğret!.. An-
lat!… Yaz, yazdır, yay, yayınla!.. Kut-
sal kitapların ruhundan ayrı olmayan 
“Kemalizm” prensipleri, vatansever 
Türk’ün imanı, ibadeti, medeniyeti, is-
tiklali ve istikbalidir!..” satırlarını kaleme 
aldı.

Dönemin CHP Edirne milletvekili 
Şeref Aykut,  KAMALİZM adıyla ya-
yınladığı kitabında, “Kamalizm, bütün 
dinlerin üstünde bir yaşamak dinidir!” 
diye söze başladı. 

Ve CHP’nin 6 okunu, KAMALİZM 

dininin 6 esası olarak göstermeye ça-
lıştı. 

Behçet Kemal Çağlar’da dönemin 
CHP Erzincan milletvekiliydi. Süley-
man Çelebi’nin sevgili Peygamberimiz 
için yazdığı Mevlidi baştan sona kadar 
Atatürk üzerine uyguladı: 

“Ol Zübeyde Mustafa’nın ânesi / 
Ol sedeften doğdu ol dürdanesi / Gün 
gelip oldu Rıza’dan hamile / Vakt erişti 
hafta vü ve eyyam ile!..” 

Kemalettin Kamu, dönemin CHP 
Erzurum milletvekiliydi ve Çankaya 
önünde secdeye kapananlardandı. 
Şöyle diyordu:
“Ne örümcek, ne yosun
Ne mûcize, ne füsun,
Kâbe Arab’ın olsun
Çankaya bize yeter.” 

O dönemdeki bu ve bunlar gibi 
nice sapkın düşünce ve uygulamalar, 
zamanımızda öğrencilere secde yaptır-
ma olarak tezahür etmiştir. Bu düşün-
cede olanlar bilsinler ki Atatürk adına 
yaptıkları bu girişimler, Atatürk’e en 
büyük zararı vermektedir. 

Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

KEMALİZM’İ DİN HALİNE GETİRENLER

Selçuk Üniversitesi’nde Turizm 
Fakültesi tarafından “Türk Cistus/
Laden ve Sağlık Turizmi” Paneli dü-
zenlendi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi konferans 
salonunda gerçekleştirilen panele; 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir 
Balevi, Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Necmi Uyanık, Fen Fakül-
tesi Dekanı Mustafa Küçüködük, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Ahmet Ay, Türkiyat Araştır-
ma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ha-
san Bahar, Orman Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri, yüksekokul müdürleri, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen panelde konuşmacı 
olarak Konya Gıda ve Tarım Üniver-

sitesi Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver 
Sökmen, Doğal Tıp Uzmanı Şadu-
man Karaca, Türk Cistus ve Sabun 
Araştırıcısı Cumali Bora, Sofra Res-
toran sahibi Şef Hüseyin Özer katıl-
dı.

Açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Necmi Uyanık, “Bugün önemli 
bir konuyu ele alacağız. Cistus çalı-
şan uzmanlarımızla birlikte Laden’in 
Sağlık Turizmi ve Gastronomi açı-
sından, kullanım alanlarıyla yöremiz 
ülke ekonomimiz açısından önemini 
ortaya koymaya çalışacağız. Biz, top-
raklarımızda yetişen bitkimizi etken 
şekilde sağlık adına insanlığa suna-
lım istiyoruz. Mevlana hazretlerinin 

söylediği gibi ‘Bilmek başka, bulmak 
başka, olmak başka’ inşallah bu-
gün biz olmanın başladığı yerdeyiz. 
Cistus ormanlık bölgelerde yetişen 
değerli bir bitki, orman bölge mü-
dürlüğünden de yetkili arkadaşlar 
buradalar ve alanında çalışan de-
ğerli hocalarımız var. Bizim toprak-
larımızda laden olarak da biliniyor. 
Sağlık Turizmi’nin ülke açısından 
önemi nedir? 

Bugün dünyada yaklaşık olarak 
100 milyar dolarlık bir rakam özel-
likle tıbbı, medikal turizm de harca-
ma söz konusu. Anadolu toprakla-
rında zengin bereketli topraklarımız 
olarak bize bu nimetleri sunmuş 
durumda. Biz, insanlık ve sağlık tu-
rizmi adına bu bitkimizi etkin şekilde 

insanlığın hizmetine sunalım istiyo-
ruz” diye konuştu.

Panelde; Prof. Dr. Münevver 
Sökmen, “Türkiye’de Doğal Olarak 
Yetişen Laden Türlerinin Ekonomi-
ye Kazandırılması”, Doğal Tıp Uza-
manı Şaduman Karaca ise “Cıstus/
Laden ve sağlık Turizmi” konulu 
panelini gerçekleştirdi. 

Şef Hüseyin Özer, Cistusu ye-
meklerinde kullanacağını belirtir-
ken, bu sempozyuma katılımından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Türk Cistus ve Sabun Araştı-
rıcısı Cumali Bora bu sempozyumun 
ülke açısından önemine değindi. Pa-
nel plaket takdiminin ardından toplu 
fotoğrafla son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Bitkileri verimli kullanmanın yolları tartışıldı

Hz. Mevlana tüm
yönleriyle konuşuldu

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize edilen ‘Mevlana Öğretileri ve Şiirleri’ konulu 
panelde Hz. Mevlana’nın farklı yönleri konuşuldu. Mevlana’nın öğretilerindeki temel felsefe üzerinde duruldu

Selçuk Üniversitesi Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü, Edebiyat 
Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı 
Bölümü ile Değişime Yön Verenler 
Topluluğu tarafından düzenlenen 
“Mevlana Öğretileri ve Şiirleri” Pa-
neli gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Müze bina-
sı konferans salonunda gerçekle-
şen programa; Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, Mevlana Araştırmaları Ensti-
tüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Mevlana Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali 
Temizel, “Yeni bir program daha 
düzenlemekten dolayı mutluluk 
duyuyorum. Bizlerden, maddi, ma-
nevi desteğini esirgemeyen Selçuk 
Üniversitesi yönetimine ve misa-
firlerimize katılımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Panelin hayır-
lara vesile olmasın diliyorum” diye 
konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “İlim 
ve irfan sahibi gençler yetiştirmeye 
çalışan beraber olmaktan onur duy-
duğumuz değerli akademisyenleri-
miz, istiklalimizin ve istikbaliminiz 
teminatı gördüğümüz ve sevgisini 
içimizde bir anıt gibi yükselttiği-
miz sevgili öğrenciler, hepinizi şah-
sım ve temsil ettiğim kurum adına 
saygıyla, sevgiyle, Hz. Mevlana’nın 
engin hoşgörüsüyle muhabbetiyle 
Allah’ın selamıyla selamlıyorum. 
Böyle bir toplantıda bizleri tebes-

sümle bir araya getiren Rabbimize 
hamd ediyorum. Toplantının or-
ganizasyonunu sağlayan Mevlana 
Araştırmaları Enstitüsü’nde emeği 
geçen bütün arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Yine bir Mevlana 

Araştırmalar Enstitüsü’nün faaliye-
tiyle yüz yüze kalmaktan dolayı da 
onur duyuyoruz. ‘Düşman vatanın 
bağrına dayamış hançerini yok mu-
dur kurtaracak bahtı kara maderi-
ni’ sesiyle ayağa kalkabilen elimizi 

uzatınca bize koşarak gelen dost-
larla beraber olmaktan son derece 
mutluyuz. Var olan katılımlarından 
dolayı değerli misafirlerimize onla-
rın sunacakları evrensel değerleri 
dinleyebilmek için gelen sizlere çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

SÜ İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Şaban Çalış’ın mode-
ratörlüğünü yaptığı panelde;  Fahım 
Akhtar “Mevlana Rumi’nin Şiirle-
rinden Alıntıları”, Anwar Zaheer, 
“Mevlana Rumi’nin Mesajı”,  Delhı 
Üniversitesinden Prof. Mohammad 
Kazım “Mevlana Rumi’nin Bazı 
Önemli Urdu Tercümanları”, Im-
tıyaz Gorakhpurı  “Rumi’nin Şiir 
Bilgisi” konularını anlattı. Protokol 
tarafından konuşmacılarına katılım 
belgesi takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Diş Hekimliği’nde
Beyaz Önlük Töreni yapıldı

Selçukya şairleri Sakaoğlu 
Hoca’nın sınavında

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakülte-
si 4. sınıf öğrencileri için “Beyaz 
Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. 
Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonunda gerçekleşen tö-
rene NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak, Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Tunçdemir, Meram Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatan-
sev, akademisyenler, öğrenci aile-
leri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Ali 
Rıza Tunçdemir, programa katılan 
öğrenci ailelerine ve davetlilere 
teşekkürlerini ifade ederek, “Öğ-
rencilerimiz yaklaşık 4 yıl boyunca 
aldıkları teorik ve pratik eğitimin 
sonucunda klinikte hasta bakma-

ya hak kazandılar. Teorik ve pratik 
bilgi, hekimlik mesleğinde yeterli 
değil. Bunların yanında bir de vic-
dani sorumluluğunuzun olması 
gerekiyor. 

Başarılı olmak istiyorsanız 
kendinizi hastanın yerine koyup 
empati yapmalısınız” diye konuş-
tu.  Prof. Dr. Tunçdemir, yeni Diş 
Hekimliği Fakülte binası ile birlikte 
kapasitelerini iki katına çıkaracak-
larını ve hizmet kalitesinin de bu-
nunla birlikte artacağını belirterek 
sözlerini sonlandırdı. Konuşmanın 
ardından fakülte müzik topluluğu 
tarafından davetlilere müzik dinle-
tisi sunuldu. Program, öğrencilere 
beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.
 n  HABER MERKEZİ

Konya’nın kültür dünyasında 
şiir geceleri ile dikkat çeken Sel-
çukya Kültür Sanat Derneği yeni 
bir çalışmaya başlattı. Selçukya Şiir 
gecesindeki açılış konuşmasında 
dernek Başkanı Av. Fatma Şeref 
Polat, “Bu hafta Türk Halk Edebi-
yatı ve Halk Bilimi Duayenlerinden 
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun, 15 
günde bir yapılacak 4 bölümlük 
şiir değerlendirme söyleşi serisine 
başlamanın heyecanını yaşıyoruz. 
Şiirimizi daha güzel yerlere taşı-
mak adına vakti elverdiğince bizi 
yalnız bırakmayan, şair arkadaşla-
rımız ve derneğimizin çalışmala-
rında yolumuza ışık olan kıymetli 
hocamıza geçen yıldan çok önemli 
gördüğümüz bir talebi iletmiştik. 
Amatörce ve iddiasız başladığımız 
şiir gecelerimiz adeta bir şiir atöl-
yesine dönüşmüşken arzu eden 
şairlerimizin çalışmaları edebi açı-
dan değerlendirilmesini çok isti-
yorduk. Büyük bir emek ve zaman 
isteyen bu talebi, yoğun programı-
na rağmen geri çevirmeyen hoca-

mıza minnettarız” dedi.
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ise 

ilk programda şiir ve şair üzerine 
genel bir konuşma yaparak, son-
raki haftalarda kendisine şiirleri 
iletilen 12 şairin şiirlerini değer-
lendirmeye başlayacağını söyledi. 
Çin kaynaklarından başlayarak gü-
nümüze kadar gelen Türk şiiri ve 
şairler hakkında ilginç anekdotlarla 
yer yer çocukluğundan başlayan 
şiir sevdası, şiir defterleri ve ünlü 
edebiyatçı ve şairlerle olan anıları-
na da yer verdiği konuşması büyük 
ilgi ile dinlendi. Konya’da yapılan 
şiir etkinlikleri ve Konyalı şairlere 
geniş yer ayırdığı konuşmasını, 
gelecek programlarda izleyeceği 
yol hakkında bilgi vererek tamam-
ladı. Daha sonra 2. Hafta şiirleri 
incelenecek 4 şair kura yolu ile 
tespit edildi. Programın ikinci bölü-
münde ise olağan şiir gecesi akışı 
devam ederek ; Şair ve yorumcu-
lar şiirlerini okudular. Geleneksel 
Selçukya Ailesi hatıra fotoğrafı ile 
gece sona erdi. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Kazada yaralanan 
sürücü 61 gün sonra öldü

Silahlı ve bıçaklı 
kavgada 2 kişi yaralandı

Yoğun sis trafiği 
olumsuz etkiliyor

Tombalacıya 
suçüstü yapıldı

Karaman’da geçirdiği trafik 
kazası sonucu ağır yaralanan sürü-
cü, 61 gün sonra hayatını kaybetti. 
Yaralanmasının ardından Kara-
man Devlet Hastanesi’nde tedavi 
altına alınan Sezer Gökdemir (35), 
buradaki müdahalesinin ardından 
Konya’da özel bir hastaneye sevk 
edilmişti. Gökdemir burada yapılan 

tüm müdahalelere rağmen hayatını 
kaybetti. Karaman Ereğli Karayolu-
nun 6. kilometresinde 20 Eylül’de 
Gökdemir yönetimindeki 70 EP 339 
plakalı otomobil, kavşakta Ömer Arı 
(49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı 
kamyonete arkadan çarpmış, kaza-
da sürücü Sezer Gökdemir ile 3 kişi 
yaralanmıştı. n AA

Karaman’da çıkan silahlı ve 
bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı. 
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında 
Karamanoğlu Mehmet Bey Mahal-
lesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, cadde üzerinde iki grup ara-
sında henüz belirlenemeyen ne-
denle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüş-
mesi üzerine Mehmet K. (47) av 
tüfeğinden çıkan saçmalarla ayakla-

rından, Ümit Ş. (35) ise bıçakla kafa 
kısmından yaralandı. 

Yaralılar kendi imkanlarıyla 
gittikleri Karaman Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alınırken, hayati 
tehlikelerinin bulunmadığı öğrenil-
di. Polis, olaydan sonra otomobille 
kaçan şüphelileri yakalamak için 
çalışma başlattı. Olay yeri inceleme 
ekipleri de cadde üzerinde tüfekten 
çıkan boş kovanlarda inceleme yap-
tı. n İHA

Aksaray’da akşam saatlerinde 
oluşan sis gece yarısı da etkisini ar-
tırarak araç trafiğini olumsuz etki-
ledi. Aksaray’da akşam saatlerinde 
oluşan ve gece yarısı etkisini artıran 
sisli hava araç trafiğini olumsuz et-
kiledi. Kent merkezi adeta sis per-
desine bürünürken, karayollarında 
da yoğun sis etkili oldu. Şehrin üze-

rini kaplayan sis görüş mesafesi-
ni yer yer 5 metrenin altına kadar 
düşürünce vatandaşlar trafikte zor 
anlar yaşadı. Aksaray-Ankara, Kon-
ya, Adana ve Nevşehir karayolların-
da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 
metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan 
araçlar sis lambalarını yakarak güç-
lükle ilerleyebildi. n İHA

Konya’da bir okey salonunda 6 
tombala makinesi ele geçirilirken 
45 kişiye kumar oynamaktan 14 bin 
400 TL idari para cezası uygulandı. 
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma 
ve Devriye Ekipler Amirliği görevli-
leri, Şeyh Şamil Mahallesi Gazi Cad-
desi üzerinde bir işhanının bodrum 

katında faaliyet gösteren okey salo-
nunda kontrolde bulundu. Yapılan 
kontrolde 6 adet tombala makinesi, 
çok sayıda tombala pulu ve kartları 
ele geçirildi. Kumar oynamaktan 45 
kişiye Kabahatler Kanununa istina-
den toplam 14 bin 400 TL idari para 
cezası uygulanırken işyeri sahibine 
de adli işlem yapıldı. n İHA

Gökmen Otomotiv Satış Müdürü,

Hakan 
TARHANLIOĞLU’nun

 

babaannesi

Safiye
TARHANLIOĞLU’nun

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Gökmen Otomotiv Satış Müdürü Hakan Tarhanlıoğlu’nun 
babaannesi Safiye Tarhanlıoğlu 94 yaşında hayatını kaybetti

Safiye Tarhanlıoğlu 
dualarla defnedildi

Konya’da otomotiv sektörünün 
önde gelen kuruluşlarından Gök-
men Otomotiv’in Satış Müdürü Ha-
kan Tarhanlıoğlu’nun babaannesi 
Safiye Tarhanlıoğlu hayatını kay-
betti. 94 yaşında olduğu öğrenilen 
merhume Safiye Tarhanlıoğlu’nun 
cenazesi dün öğlen namazına mü-
teakip Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından seven-
lerinin omuzlarında taşınarak Üçler 
Mezarlığı’na götürüldü. 

Merhume Tarhanlıoğlu, dualar 
eşliğinde toprağa verildi. Cenaze 
töreninin ardından taziyeleri kabul 
eden Tarhanlıoğlu ailesi ise kendi-

lerini acı günlerinde yalnız bırak-
mayan sevenleri ve yakınlarına te-
şekkür etti. Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Safiye Tarhanlıoğlu’na 

yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi 
ve yakınlarına ise başsağlığı ve sabır 
dileriz. 
n BERKCAN BAŞ

Dinlenme tesisinden ana yola çıkan Avni A. (47) yönetimindeki otomobille Savaş K’nın kullandığı 
hurda kağıt yüklü TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TIR, otomobille çarpıştı
Kulu ilçesinde, TIR’ın otomobille çarpışması 

sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatının kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza il-
çeye bağlı Kömüşini mahallesi yol ayrımında 
Ankara - Konya yolu üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden ana 
yola çıkan Avni A. (47) yönetimindeki 33 DYZ 
44 plakalı otomobille Savaş K’nın kullandığı 06 
SBV 03 plakalı hurda kağıt yüklü TIR çarpıştı. 
Kazada, otomobilde bulunan İsmail Aybek (47) 
hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Avni A. 
Kulu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin 
ardından Konya’ya sevk edilirken olay yerin-
de ilk müdahalesi yapılan Ertan K. ise Ankara 
Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi. Haya-
tını kaybeden İsmail Aybek’in cansız bedeni 
incelemelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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Singapur Maslahatgüzarı’ndan Saadet Konya’ya ziyaret
Singapur Büyükelçiliği Siyasi 

Büro Şefi Jacob Anthony Chew, 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette Saadet Par-
tisi Konya İl Başkan Yardımcıları 
İsmail Aydilek, Veysel Doğan, Ra-
mazan Mücevher ve Esat Ergener 
hazır bulundu. Singapur ile Türki-
ye arasındaki ilişkilerin 50. yılına 
girildiğini söyleyen Chew, Türkiye 
ile Singapur arasındaki dostluğun 
ve ekonomik işbirliğinin artarak 
devam etmesini dilediğini söyledi. 
Özellikle Konya’nın siyasi, ekono-
mik ve sosyolojik yapısı ile ilgili bilgi 
alan Chew, Milli Görüş Lideri Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan ve eski 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
Singapur’u ziyaret eden Konya si-
yasetinden iki önemli isim olduğu-
nu dile getirdi. Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 

Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Bitmez’i de yakinen tanıdıklarını 
ve ilişkilerin üst seviyede olduğunu 
ifade eden Chew, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam da “Bir dizi 

ziyaret için Konya’mızda bulunan 
Singapur Büyükelçiliği Siyasi Büro 
Şefi sayın Jacob Anthony Chew’e 
ve beraberindeki heyete öncelikle 
Konya’mıza hoşgeldiniz diyorum. 
Konya programları çerçevesinde 
İl Teşkilatımızı da ziyaretlerinden 

dolayı, kendilerine ayrıca teşekkür 
ediyor, ziyaretlerinden duyduğu-
muz memnuniyeti bildiriyorum. 
Saadet Partisi Türkiye’nin Partisi 
olmakla birlikte, bugüne kadar iz-
lemiş olduğu politikalarla sadece 
Türkiye ölçekli değil, bütün İslam 

Coğrafyası ve Dünya ülkeleri açı-
sından planlamakta olup; huzu-
run, refahın hakim olacağı, eşit ve 
adil paylaşımın sağlanacağı Yeni 
Bir Dünya ideali doğrultusunda 
çalışmalarını yürütmektedir. Her 
ne kadar parti olarak görmezden 

gelinsek de, dünya ülkeleri bunu 
takip etmekteler ve fikirlerimize, 
görüşlerimize önem vermektedir-
ler. Singapur Büyükelçiliği Siyasi 
Ataşesi Sn. Jacop Anthony Chew 
de bu vesileyle Saadet Partisinin 
görüşlerini, fikirlerini önemsedik-
lerini belirterek bizi ziyaret etmek 
istediklerini belirttiler. Karşılıklı gö-
rüş alışverişinde bulunduk. Dosta-
ne güzel bir görüşme oldu. İstifade 
ettik. Kendilerine bu vesile ile yap-
mış oldukları ziyaretlerinden dolayı 
bir kere daha teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Ziyaretin sonunda Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam Singapur Maslahatgüzarı 
Jacob Anthony Chew’e, Selçuklu 
Başkenti Konya’nın kültürel sim-
gesi olan Selçuklu Çini Motifli bir 
hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı 
Kadir Güven, MHP Bozkır İlçe Baş-
kanı Ata Küçükduran ve belediye 
meclis üyeleri, Bozkır ve Alanya ara-
sındaki yardımlaşma ve dayanışma 
bağlarının güçlendirilmesi için Alan-
ya’da birtakım ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak MHP Alanya İlçe Baş-
kanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret 
eden Başkan Saygı ve beraberindeki 
heyet, daha sonra Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’i ziya-
ret etti. İki ilçenin dayanışması ve 

yardımlaşması adına yapılan istişare 
toplantısında ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Yücel, fiziki olarak birbirine yakın 
olan iki ilçeyi birlik ve beraberlik 
içerisinde daha iyi yerlere getirmek 
için hep birlikte, işbirliği içerisinde 
çalışmaya devam edeceklerini be-
lirtti. İstişare toplantısından sonra 
açıklamalarda bulunan Bozkır Be-
lediye Başkanı Sadettin Saygı ise 
konuşmalarında şu ifadelere yer 
verdi, “Bozkırlı hemşehrilerimizin 
yoğun olarak yaşadığı yerlerin ba-

şında gelen Alanya ile hem gönül 
bağımızın olması hem de fiziki ola-
rak yakınlığımızın olması dolayısıyla, 
hem Bozkırlı hem de Alanyalı vatan-
daşlarımıza daha iyi hizmet sunabil-
mek için Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek 
istişarelerde bulunduk. Bahar ayla-
rında yaylalara çıkan her iki ilçenin 
sakinlerine daha iyi hizmet verebil-
mek için iki ilçenin yayla yollarının 
daha elverişli olması adına işbirliği 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca sosyal an-
lamda da Alanya’da yaşayan Bozkırlı 

hemşehrilerimizin birliğinin, bera-
berliğinin ve dayanışmasının pekiş-
mesi için de çalışmalar başlatacağız. 
Bizleri misafir eden Alanya Belediye 
Başkanımız Adem Murat Yücel’e te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Alanya İlçe 
Başkanı Mustafa Toklu’yu ziyaret 
eden Başkan Saygı, Başkan Güven, 
Başkan Küçükduran ve meclis üye-
leri, buradaki ziyaretinin akabinde 
Alanya’da yaşayan Bozkırlıları ziya-
ret ederek sohbet ettiler
n HABER MERKEZİ

Saadet Genel Merkezi’ne
Konya’dan bir isim!

‘Her önüne gelen şehit ve
gazi derneği kuramayacak’

7’nci Olağan Büyük Kong-
resi’ni 4 Kasım 2019 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştiren Saadet 
Partisi’nde kongre sonrasındaki 
ilk Genel İdare Kurulu toplantısı-
nı gerçekleştirdi. İkinci kez genel 
başkanlık koltuğuna seçilen Temel 
Karamollaoğlu, GİK toplantısında 
yeni dönemde beraber çalışacağı 
Saadet Partisi genel başkan yar-
dımcılarını GİK toplantısı sonrası 
kamuoyuna tanıttı. 

18 isimden oluşan Saadet 
Partisi Başkanlık Divanı’na Kon-
ya’dan, uzun süre Saadet Partisi 
İl Başkanlığı’nı yapan, son genel 
seçimlerde ise Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olan Av. 
Hasan Hüseyin Uyar yer aldı. Ha-
san Hüseyin Uyar, Saadet Partisi 
Genel Merkezi’nde Hukuki İşler-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı 
olarak görevlendirildi. 

Saadet Partisi’nin Genel Mer-
kez Başkanlık Divanı ise şu isim-
lerden oluştu: Genel Başkan Temel 
Karamollaoğlu, Teşkilat Başkanı 
Hasan Bitmez, Siyasi İşler Başkanı 
Cafer Güneş, Planlama ve Koordi-
nasyon Başkanı Yılmaz Bayat, Se-
çim İşleri Başkanı Av. Bülent Kaya, 
Tanıtma Başkanı Ömer Faruk Ya-
zıcı, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı 
Atik Ağdağ, Eğitim Başkanı Ersan 
Bilgin, Dış İlişkiler Başkanı Mus-
tafa Kaya, Mahalli İdareler Başkanı 
Mahmut Arıkan, Genel Muhasebe 
ve Mali İşler Başkanı Şerafettin 
Kılıç, Sosyal İşler Başkanı Fatih  
Aydın, Ekonomik İşler Başkanı 
Prof. Dr. Sabri Tekir, Hukuki İşler 
Başkanı Av. Hasan Hüseyin Uyar, 
Genel Sekreter Mesut Doğan, De-
netçiler Mustafa İriş, Yaşar Canbay 
ve İlyas Tongüç.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık yapmış 
olduğu açıklama ile bundan sonra 
her önüne gelenin Şehit ve Gazi 
isimlerini kullanarak dernek ve va-
kıf kuramayacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkan Ve-
kili Mehmet Muş’un imzası ile 
TBMM’ye verilen önergede “İçiş-
leri Bakanlığına ‘şehit’ ve ‘gazi’ 
isimlerinin derneklerde kulla-
nılmasıyla ilgili yetki veriyoruz. 
Herhangi bir dernek bundan 
sonra ‘gazi’ ve ‘şehit’ kelimelerini 
kullanacaksa İçişleri Bakanlığın-
dan izin almak zorunda kalacak” 
ifadelerinin kullanıldığını belirten 
Başkan Işık, “Türkiye Harp Malu-
lü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimle-
ri Derneği Genel Merkezi olarak 
yapmış olduğumuz çalışmalar 
nihayetinde başarıya ulaştı. Ge-
nel Başkanlığa seçilmiş olduğum 
günden bu yana Şehit aileleri ve 

Gazilerin haklarını korumak adına 
dernek olarak yoğun bir çaba har-
cadık ve nihayetinde uğraşlarımız 
netice verdi. Bundan sonra Şe-
hit ve Gazi ismini kullanarak hiç 
kimse bizlerin üzerinden istismar 
yapamayacak. Bu isim adı altında 
rant sağlayamayacak” dedi.

Son zamanlarda plaket, dergi, 
gazete ve benzeri materyaller ile 
evlere, işyerlerine, resmi kurum ve 
kuruluşlara giderek Şehit aileleri 
ve Gaziler adına yardım toplan-
dığını söyleyen istismarcı kişi ve 
kuruluşların çoğaldığını söyleyen 
Işık, “Yapılan bu istismar vatan ve 
millet için can vermiş kan vermiş 
şehit ailelerini ve Gazileri derinden 
yaralamaktadır.  Vatandaşlarımı-
zın bu tip kişi ve kurumlara itibar 
etmemesini temenni ediyorum. 
Kapı kapı gezip bir şeyler satmaya 
çalışanlar, hiçbir STK’ya muteber 
değildir” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi kilitli parke ve bordür taşı imalatının ardın-
dan sıcak asfaltını da kendisi üretip kendi ekipmanlarıyla yollara sermeye başladığı bildirildi

Beyşehir, kendi 
asfaltını üretiyor

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, yaptığı açıklamada, geç-
mişte atıl vaziyette olan sıcak asfalt 
plenti ve asfalt finisherinin yeniden 
faal hale getirilerek Belediyenin as-
falt şantiyesinde sıcak asfalt üreti-
minin yeniden başladığını söyledi. 
Belediye ekiplerinin asfalt şantiyesi-
nin yeniden işler hale getirilmesiyle 
yeni dönemde yolların sıcak asfaltla 
kaplanmasında kendi ürettiği sıcak 
asfaltı kiralama yerine kendi sahip 
olduğu iş makine ve ekipmanlarıy-
la yürütmeye başladığını vurgula-
yan Bayındır, Beyşehir Belediyesi’ni 
geçmiş dönemlerdeki gibi yeniden 
kendi yağıyla kavrularak bölgesine 
hizmet üreten bir kurum haline dö-
nüştürmeye çalıştıklarını belirtti.

Göreve geldikten sonra Bey-
şehir kent merkezi ile ilçeye bağlı 
dış mahallelerde yol çalışmalarına 
ara vermeden devam ettiklerini 
vurgulayan Bayındır, bu yolların ki-
litli parke taşı, sathi ve sıcak asfalt 
kaplamalarını da kendi tesislerin-

deki üretim aşamasının ardından 
kendi ekipmanlarıyla yürüttükleri-
ni vurgulayarak, şunları kaydetti: 
“Bu çerçevede, geçmişte 5-6 yıl 
süreyle atıl vaziyette bırakılarak 
kullanılmayan sıcak asfalt plenti ile 
finisherini kademelerimizde gerekli 
bakım, onarım ve tamirin ardından 
yeniden faal hale getirdik. Asfalt 
şantiyesini yeniden eski işlerliğine 

kavuşturduktan sonra ilçemiz ge-
nelinde yürüttüğümüz yol çalışma-
larına hız verdik. “İş bilenin, kılıç 
kuşananın’ atasözümüzden hare-
ketle geçmiş dönemlerde olduğu 
gibi Belediyemizi ilçemize hizmet 
üretirken kendi yağıyla kendisi kav-
rulan bir kurum haline getirmemiz 
gerekiyordu. Göreve gelir gelmez 
hemen bunu sağlamayı başardık. 

Şu anda hem ilçemiz merkezi, hem 
de dış mahallelerimizin yollarında 
ve ihtiyaç görülen, lüzum hissedilen 
noktalarda kendi işimizi kendi bi-
rimlerimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. 
Fen İşleri Müdürlüğümüz de bu bi-
rimlerden bir tanesi. Dışarıya para 
vererek hizmet üreten bir beledi-
yecilik anlayışını terk ederek, ken-
di iş makinesi ve kendi personelini 
ve işçisini değerlendiren bir anlayış 
içerisinde hareket ediyoruz. Zaten, 
belediyemizin içerisinde olduğu 
mali imkanlar da bunu gerektiriyor. 
Şu anda sıcak asfalt çalışmalarımız 
lokal faaliyetlerle ilçemizin ihtiyaç 
görülen noktalarında devam ediyor. 
Önümüzdeki yıl yeni sezonun açıl-
masının ardından ise eskiden oldu-
ğu gibi yine kendi iş makinelerimizi 
ve kendi personelimizi şehrimizin 
dört bir yanında, sahanın her kesi-
minde ilçesinin halkına hizmet eder 
bir şekilde daha çok görmeye başla-
yacağımızı şimdiden söyleyebiliriz.”
n HABER MERKEZİ

Bozkır ile Alanya’nın dayanışması güçleniyor
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Yerel medya can çekişiyor!
Aydın Büyükşehir Gazeteciler 

Cemiyeti’nin ev sahipliğinde ger-
çekleşen ve 8 gazeteciler federas-
yonu ile 74 gazeteciler cemiyeti 
başkanı ve temsilcisinin katıldığı 
toplantıdan sonra açıklanan Türki-
ye Gazeteciler Konfederasyonu -́
nun 19’uncu Başkanlar Kurulu So-
nuç Bildirgesí nde şu görüşlere yer 
verildi: 

“Ülkemiz medya sektöründe 
2019 yılının ikinci yarısında yaşa-
nan gelişmelere baktığımızda, ba-
sın özgürlüğünden işten çıkarma-
lara, mesleki standartlardan basın 
ilanlarına kadar bir dizi sorunun 
devam ettiği görülmektedir. Bu ne-
denle Türkiye genelindeki binlerce 
yerel gazete, televizyon, radyo ve 
internet sitesi ile bu medya kuru-
luşlarındaki on binlerce basın çalı-
şanı adına ivedilikle çözülmesi ge-
reken sorunlarımızı kamuoyunun 
bilgisine sunmak isteriz:

İCRA VE İFLAS İLANLARI YEREL 
GAZETELERDE YAYINLANMALI
Yargı Reformu 2’nci Pake-

tí nde, icra ve iflas ilanlarının ga-
zetelerdeki yayınının kaldırılması 
yönündeki düzenlemeyi kaygı ile 
izlemekteyiz. Bu durumun ger-
çekleşmesi halinde, yaygın-yerel 
ayırımına gidilmeksizin gazetelerin 
yarıdan fazlasının kapısına kilit vu-
rulacak, binlerce gazeteci işsiz kala-
caktır.

Oysa; icra-iflas ilanları ve diğer 
tüm resmi ilan gelirlerinin tamamı 
devlete gelir vergisi, kurumlar ver-
gisi, KDV,  BİK komisyonu, SGK 
kesintisi, stopaj vergisi ve diğer ver-
giler yolu ile geri dönmekte, üstü-
ne haberleşme işlevi yerine getiril-
mekte, istihdam oluşturulmaktadır. 
Beklentimiz; 2. Yargı Paketí nde 
icra-iflas ilanlarının gazetelerde 

yayınlanmasını sonlandıracak dü-
zenlemeden vazgeçilmesidir. Öne-
rimiz; Kamu İhale Mevzuatı́ nda 
olduğu gibi eşik değerler sistemi 
getirilerek, “belirsiz alanların” or-
tadan kaldırılması, 15 bin liranın al-
tındaki satışların tahtada ve elektro-
nik ortamda ilanı, 15 bin ila 750 bin 
lira arasındaki satışlara dair ilanların 
yerel, 750 bin liranın üzerindeki sa-
tışların ise 50 binin üzerinde tiraja 
sahip yaygın gazetelerde yayınlan-
ması yönünde değişiklik yapılma-
sıdır.

BASIN MESLEK YASASI 
ACİLEN ÇIKARILMALI

Türkiye Gazeteciler Konfe-
derasyonu olarak yıllardır ısrarla 
vurguladığımız gibi; Gazetecilik/

habercilik sektörü, kendine özgü 
bir basın meslek yasasına sahip 
değildir. Sektörümüzdeki en büyük 
sorun, Türk basınının, gazetecilik 
mesleğini ve bu mesleği kimlerin 
yapabileceğini düzenleyen ‘Gazete-
cilik Meslek Yasası́ na sahip olma-
masıdır. Gazetecilik Meslek Yasası, 
teknolojik gelişmeler ve internet 
haberciliği de göz önüne alınarak 
günümüz koşullarına uygun olarak 
zaman geçirilmeden çıkarılmalıdır.

MEDYA KAN KAYBEDİYOR
Medya sektöründe 2019 yılının 

ikinci yarısında yaşanan en önemli 
gelişme, yoğun işten çıkarmalar ve 
kapanan medya kurumlarıdır. Son 
dönemde ulusal medyada, gerek 
ekonomik sorunlar gerekse yeniden 

yapılanma gibi gerekçelerle yoğun-
laşan personel kıyımı endişe verici 
boyutlara ulaşmıştır. 

Öte yandan, medya sektörün-
deki ekonomik sıkıntı özellikle yerel 
medya kuruluşlarında etkisini ağır 
bir biçimde göstermektedir. Sam-
sun´dan Bursa´ya, Sinop t́an Ko-
caelí ne kadar birçok ilimizde yerel 
medya kurumları kapanmaktadır. 
Son bir yıl içinde artan girdi fiyatları 
yüzünden kapanan yerel gazete ile 
televizyon sayısı 200´ü bulmuştur. 
Bu olumsuz sürece mutlaka müda-
hale edilerek yerel basın desteklen-
melidir.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
Bilindiği gibi; Gazetecilik mes-

leğini de ilgilendiren Yargı Reformu 
Strateji Belgesí nin ilk yasa değişik-
liği paketi TBMM´de kabul edilerek 
yasalaştı. Bu durum bazı davalarda 
tutuklu yargılamalara son verilmesi 
yönünde olumlu kararlar alınmasını 
sağlarken, umudumuz; gazetecilik 
mesleğini suç olarak değerlendir-
meyecek şekilde yargıda karar bir-
liğinin sağlanmasıdır.

Çünkü; meslektaşlarımızın 
öncelikli sorunu, darbe dönemle-
rinden bu yana değişmeyen Türk 
Ceza Kanunu´nda ve bazı kanun ile 

yönetmeliklerde yer alan basın öz-
gürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. 
İfade ve basın özgürlüğü konusun-
da mevzuattan ve uygulamadan 
kaynaklanan sorunlar yaşanmak-
tadır. Unutulmamalıdır ki; ifade 
ve basın özgürlüğü demokrasinin 
olmazsa olmazıdır. Halkın haber 
alma hürriyetinin işlerliği için, basın 
ve ifade özgürlüğü temel gereklilik-
tir. Bu nedenle, ülkemizde gerçek 
anlamda basın özgürlüğünün sağ-
lanmasını bekliyor, toplumun tüm 
kesimlerinin katılımıyla bu önemli 
sorunun çözümlenmesini istiyoruz.

İNTERNET YAYINCILIĞI
Türkiye Gazeteciler Konfede-

rasyonu olarak üzerinde önemle 
durmaya devam ettiğimiz bir diğer 
konu, internet haber yayıncılığıdır. 
Teknolojinin hızla ilerlemesi ve in-
ternet ağının hemen hemen her 
noktaya ulaşması ile birlikte, dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de in-
ternet haberciliği büyük bir gelişim 
göstermiştir. Sektörde istihdam 
sağlayan gazete ve televizyonlarla 
eşdeğer habercilik yapan kurumsal 
internet haber sitelerinin yanında, 
internet deyimiyle “kopyala yapış-
tır” kolaycılığından öteye gitmeyen 
haber siteleri yer almaktadır. Bu 

kapsamda internet medyasının ge-
rek yayıncılık, gerekse devlet des-
tekleri konusunda düzenlemeye 
ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, 
gerçek anlamda habercilik yapan 
ve kurumsallaşan internet haber si-
teleri desteklenmelidir. Bu kurum-
larda habercilik yapan meslektaşla-
rımız da, yeni düzenleme yapılarak 
gazeteci sayılmalıdır.

BASIN KARTI KOMİSYONU
Türkiye Gazeteciler Konfede-

rasyonu olarak bir kez daha dikkat 
çekmek isteriz ki; Basın Kartları 
Komisyonu´nun yapısını anti-de-
mokratik hale getiren yönetmelik 
değişikliği, dünyaca benimsenmiş 
sarı rengi turkuaza döndürülen 
basın kartı konusunda olumsuz bir 
adımdır. Uzun süre sonra toplanan 
seçilmişler yerine atanmışlardan 
oluşan komisyon ilk kez ya da ye-
nilenmiş basın kartı almayı bekle-
yen çok sayıda meslektaşımıza  hak 
ettikleri kartı vermemiştir. Sürekli 
basın kartı ve normal basın kartı 
sahiplerinin bir bölümüne de yeni-
lenen kartları gönderilmemiştir. Bu 
uygulamadaki kriterler ve gecikme-
nin veya verilmeyişinin nedenleri 
merak edilmektedir.”
n HABER MERKEZİ

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 19’uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı, 15-17 Kasım’da Aydın’da gerçekleştirildi. 
TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, basın/medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı

Başkanlar Kurulu Toplantısı’na muhteşem gala
Türkiye Gazeteciler Konfede-

rasyonu (TGK) 19’uncu Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nın Gala Yemeği 
Nazilli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği 
ile Ahmet Şensan Kültür Merkezi’n-
de görkemli bir organizasyonla ger-
çekleşti. 

Gala yemeğine İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türki-
ye Gazeteciler Konfederasyonu Baş-
kanı Nuri Kolaylı, Aydın Büyükşehir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem 
Ulucan, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ümit Özmen, CHP Aydın İl 
Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın 
İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti İlçe 
Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli 
İlçe Başkanı Serkan Sevim, Nazilli 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 
Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nu-
rettin Kırlıoğlu, Türkiye’nin dört 
bir yanından gazeteci cemiyetleri-
nin başkanları, yöneticileri ve basın 
mensupları katıldı. Karacasu Beledi-
ye Başkanı Zeki İnal ise yoğun prog-
ramlarından dolayı gala yemeğinde 
kısa süre bulundu.
“AYDIN MEMURLARIN İLK TERCİHİ”

Gecede ilk olarak söz alan Aydın 
Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Cem Ulucan organizasyona 
desteklerinden dolayı Aydın Büyük-
şehir Belediye Başkanı Özlem Çer-
çioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan’a, Nazilli Ticaret 
Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Kuşa-
dası, Karacasu ve Didim Belediye 
Başkanlarına teşekkür etti. Kısaca 
Aydın’daki meslek yaşamından söz 
eden Ulucan “Son 10 yılda Aydın 
memur tercihlerinde en çok tercih 
edilen kent olarak ilk sırada yer alı-

yor. Aydın’ı yaşanabilir ve yaşlanı-
labilir bir kent haline getirdiği için 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyo-
rum. Allah nasip ederse ben de bu 
güzel şehirde yaşlanacağım” dedi.

“İKİ BELEDİYE GÜZEL 
HİZMETLER SUNUYORUZ”

Gala yemeğine eşi Aslı Özcan ve 
bir yaşındaki kızı Zeynep Bengi ile 
birlikte gelen Nazilli Belediye Baş-
kanı Kürşat Engin Özcan yemekte 
yaptığı konuşmada, “Bundan bir yıl 
önce seçim için yola çıktığımızda kı-
zım dünyaya gelmişti. 

Üç gün seçim çalışmalarına ara 
verdik. Doğum günü olması hase-
biyle o da burada bulunuyor. Millet 
İttifakı’nın güzel eserlerinden biri de 
kızım oldu. 

Onunla birlikte memleketimiz-
deki birlik beraberlik de yaş alacak-
tır. Birlikten kuvvet doğar demiştik. 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ha-
reket ederek güzel hizmetler yapıyo-
ruz. Nazilli Özlem Hanım’la inşallah 
daha güzel günlere kavuşacak” ifa-
delerini kullandı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ SUNDULAR
Başkan Özcan’ın konuşmasının 

ardından Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 
başta Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin Öz-
can olmak üzere organizasyonun 
yapılmasına katkı sunan Kuşadası 
Belediye Başkanı Ömer Günel, Di-
dim Belediye Başkanı A.Deniz Ata-
bay, Karacasu Belediye Başkanı Zeki 
İnal’a teşekkür plaketi sundu. 

Nazilli Ticaret Odası tarafından 
hazırlanan ‘Uzun Yaşam Sepeti’ 
Başkan Nuri Arslan tarafından TGK 

Genel Başkanı Nuri Kolaylı’ya, Na-
zilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin 
Kırlıoğlu tarafından da ‘İncir Paketi’ 
Medya İşçileri Sendikası Genel Baş-
kanı Sezai Ballı’ya sunuldu. 

Sinop ve Ardahan Belediye Baş-
kanlıkları ile Valiliklerinin ve Kilis 
Basın Cemiyeti’nin hediyeleri de 
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu ve ABGC Başkanı 
Cem Ulucan’a takdim edildi. 

Geceye katkılarından dolayı Ay-
dın Büyükşehir Gazeteciler Cemi-
yeti tarafından plaket takdimi oldu. 

Başkanı Cem Ulucan tarafından 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’ya, 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Nazmi Bilgin tarafından Nazilli 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’a, 
Medya İşçileri Sendikası Genel Baş-
kanı Sezai Ballı tarafından da Nazilli 
Ticaret Borsası Başkanı Nurettin 
Kırlıoğlu’na plaketleri takdim edildi.

“TEKRAR AYDIN’DA 
AĞIRLAMAK İSTERİZ”

Plaket törenin ardından kısa bir 
konuşma yapan Başkan Özlem Çer-

çioğlu, “Gökyüzünün altındaki en 
güzel yeryüzüne hoş geldiniz. 

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı 
ve yönetimi ile Cem Ulucan ve Ümit 
Özmen yaklaşık 8 hafta önce be-
nimle görüşerek organizasyondan 
söz ettiler. 

Çok kısa sürede programlama-
mızı yaptık. Sizleri ileri ki süreçte 
yeniden Aydın’da görmek isteriz. 
İnşallah en iyi şekilde ağırlayabilmi-
şizdir” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLER BİRBİRİNİ İZLEDİ
Aydın Büyükşehir Belediyesi 

Konservatuar Orkestrası’nın canlı 
müzik icra ettiği gecede halk oyun-
ları ekibinin folklor gösterisinin ar-
dından Özlem Çerçioğlu, Kürşat En-
gin Özcan, Cem Ulucan, Ali Çankır, 
Serkan Sevim, Mert Öreroğlu hep 
birlikte zeybek oynadı. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Mehter Takımı gecede ka-
tılımcılara muhteşem bir gösteri 
sundu. 

Yemekte ayrıca Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın bir 
yaşına giren kızı Zeynep Bengi için 
de pasta kesilerek kutlama yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Nuri Kolaylı Nazmi Bilgin



21 KASIM 2019 13HABER

Aileleriyle Adana’dan Karaman’a gelerek kesimi uygun görülen meşeleri yakıp mangal kömürüne çeviren iş-
çiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen evlerine alın teri ile ekmek götürmek için gece gündüz mesai yapıyor

Ekmeklerini mangal
kömüründen çıkarıyorlar

Adana’dan Karaman’a gelerek 
ormanlık alanda kestikleri meşele-
ri yakıp mangal kömürüne çeviren 
işçiler, zorlu çalışma koşullarına 
rağmen evlerine alın teri ile ekmek 
götürmek için gece gündüz çalışıyor. 
Merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde, 
Orman İşletme Müdürlüğünce be-
lirlenen bölgelerde günün ilk ışık-
larıyla başlayan mesaileri gün boyu 
süren işçiler, ateş karşısında duman 
ve ise aldırış etmeden meşe odu-
nundan kömür üretiyor. Odunların 
yaklaşık 20 gün boyunca yakılma-
sıyla üretilen mangal kömürü, başta 
Antalya, Konya ve İstanbul olmak 
üzere Türkiye’nin birçok yerine gön-
deriliyor.
‘ÜLKEMİZ’DE MEŞE KESİMİ YAPILAN 

HER YERE GİDEBİLİRİZ’
Mangal kömürü yapan işçiler-

den Süleyman Geçer, Mardinli oldu-
ğunu, Adana’da yaşadığını söyledi. 
Ailesiyle mayıs ayının başlarında 
Karaman’a gelerek meşe odunun-
dan mangal kömürü yaptıklarını 
ifade eden Geçer, “Biz Karaman’ın 
çeşitli bölgelerinde mangal kömürü 
yapan 20 kadar aileyiz. Ülkemizde 
meşe kesimi yapılan her yere gide-
biliriz. Bu sene Karaman’ın Pınarba-
şı köyüne geldik. Önümüzdeki yıl da 
Karaman’da olacağız. Çoluk çocuk 
geliriz. Biz 5 kişiyiz. herkes bir işin 
ucundan tutar.” diye konuştu.

‘KAZANDIĞIMIZ HER LİRADA 
AİLEDEN HERKESİN ALIN TERİ VAR’

İlk olarak orman işletmenin be-
lirlediği yerlerde, ücretini ödeyerek 
kesim yaptıklarını anlatan Geçer, 
şunları kaydetti: “İlk önce kestiği-
miz meşeleri ocağa taşıyoruz. Bu-
rada birbirine çattığımız odunların 
üzerini balya samanı ile kaplıyoruz. 
Onun da üzerini elenmiş toprak-
la kapatıyoruz. En üst tepesinden 
bıraktığımız boşluktan yakıyoruz. 
Tutuştuktan sonra orayı kapatıp 
yanlardan azar azar açıp hava veri-
yoruz. Bu odunlar yaktığımız ocağın 

büyüklüğüne göre 10 ile 20 gün 
arasında devamlı olarak yanıyor. 
Sonra ocağı temizleyip kömürleri 
ayırıp birkaç gün iyice sönmeleri için 
hava almayacak şekilde dinlendiri-
yoruz. Çuvallayıp gelen toptancılara 
satıyoruz. Bizim bildiğimiz başka bir 
yöntem yok. Bu yöntem yüzyıllardır 
kullanılıyor.”

Geçer, aile olarak 20 senedir bu 
işi yaptıklarını ifade ederek, “Zor bir 
iş. Bir kere çalıştığımız alan kayalık 
alan. Arazi yollarında kesilen odun-
ları zorlukla taşıyoruz. Sık sık trak-
törler devriliyor. Ağaç keserken ya-

ralanmalar oluyor. Bazen satıyoruz, 
parasını alamıyoruz. Çoluk çocuk 
çalışıyoruz. Kazandığımız her lirada 
aileden herkesin alın teri var. De-
vamlı ateşin dumanın karşısındayız. 
Yine de mutluyuz çünkü helal lokma 
kazanıyoruz.” dedi.

‘TÜCCAR GELİYOR KENDİ İSTEDİĞİ 
FİYATTAN ALIP GİDİYOR’

Süleyman Geçer’in oğlu İsa Ge-
çer ise üniversite mezunu olduğunu 
fakat iş buluncaya kadar ailesinin 
yanında bu işi yapmaya karar ver-
diğini söyledi. Yaptıkları işin büyük 
riskler taşıdığını anlatan Süleyman 
Geçer, şunları kaydetti: “En büyük 
riski, ocağın patlaması. Gaz sıkışıyor 
ve patlıyor. Bunun için gece devam-
lı başında bekliyoruz. Çok büyük 
bir kazamız olmadı. Yazın sezon ilk 
açıldığında piyasa canlı oluyor ama 
şimdi pek rağbet yok. Tüccar geliyor 
kendi istediği fiyattan alıp gidiyor. 
Biz de mecburen satıyoruz. Yani dü-
zenli bir piyasası yok. Çadırda kalıyo-
ruz, alıştık buna. Yaptığımız iş, uzak-
tan bakılınca ağaçların kesilmesi gibi 
gözüküyor. Bazı kişiler ilk önce karşı 
çıkıyor. Tamamen yasal ve izinli bir 
iş yapıyoruz. Kestiğimiz meşeler 
ekonomik değeri olmayan meşeler. 
Bunlar kesildikten sonra yerinden 
daha gür çıkıyor. Bir bakıma meşe-
likler gençleşmiş oluyor. “
n AA

Akşehir ilçesindeki önemli tari-
hi yapılardan biri olan ve mülkiyeti 
Akşehir Belediyesine ait olan tes-
cilli Yukarı (Gavur) Hamam Akşe-
hir Belediyesi tarafından başlatılan 
restorasyon çalışmalarıyla turizme 
kazandırılacak.

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, “Şehrimizin 
önemli tarihi yapılarından Çimenli 
Mahallemizde bulunan ve mülki-
yeti belediyemize ait tescilli Yukarı 
(Gavur) Hamam Restorasyonu; 
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlü-
ğünce ihalesi yapılmış olup 3 mil-
yon 425 bin 60 lira 16 kuruş KDV 
hariç bedelle 26. Ağustos 2019 
tarihinde yükleniciye yer teslimi 
yapılarak çalışmalara başlanılmış-
tır. Akşehir Belediyesi ve Konya 
Valiliği Yatırım İzleme Koordinas-
yon Başkanlığı eş finansmanı ile 
finanse edilmekte olan restorasyon 

çalışmasının yüzde 20’si tamam-
lanmıştır. Restorasyon sonrasında 
hamam özelliğini kaybetmeden 
restoran işlevi verilerek kullanıma 
açılacak, bu tarihi yapımız Akşehi-
rimize ve turizmine katkı sağlaya-
caktır” dedi.

Çimenli Mahallesi, Hamam 
Sokakta yer almakta olan Yukarı 
(Gavur) Hamam; hamam olarak 
inşa edilmiş kagir yapı Akşehir Be-
lediyesi mülkiyetindedir. Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu tarafından 15.11.1985 ta-
rih ve 1569 sayılı karar ile tescil-
lenmiştir. 02.07.1968 tarihli eski 
eser fişinde kitabesinin olduğunu 
ve hamamın Ermeni Cemaati ta-
rafından 1895 yılında Mıgırdıç Kal-
fa’ya inşa ettirildiği yazmaktadır. 
Dış havuzun ve hamamın ısıtma 
sistemi, yüksek mimarisi ile tipik 
hamamlardan ayırt edici özellikle-
ridir. n İHA

Akşehir’de tescilli Yukarı 
Hamam restore ediliyor

7 asırlık Hanlar Bölgesi’nin silüetine ‘tarihi’ proje
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum tarafından açıklanan ve 
Bursa’da tarihi silüeti bozan yapıla-
rın kamulaştırılarak Ulu Cami’nin 
batı tarafına 20 bin metrekarelik 
meydanın kazandırılacağı “Çarşı-
başı Meydan Projesi”, bölge esna-
fınca memnuniyetle karşılandı.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Birliği Başkanı Muhsin Yıldırım, 
Bakan Kurum’un kente gerçekleş-
tirdiği son ziyarette Hanlar Bölgesi 
ile ilgili önemli açıklamalarda bu-
lunduğunu söyledi.

7 asırdır “ticaretin kalbi” ola-
rak nitelendirilen 450 dönümlük 
Hanlar Bölgesi’nin 2014’te Birleş-
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütünce (UNESCO) Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne alındığını 
hatırlatan Yıldırım, bu bölgenin et-
rafında tarihi silüeti bozan yapılar 
bulunduğunu anlattı. 

Hanlar Bölgesi’nin yaklaşık 450 
bin metrekarelik alanda yer aldığını 
belirten Yıldırım, “Bu alan içinde 

ayrık otu diye tabir edilen eklentili 
hatta kaçak pozisyonunda olan bazı 
yapılar veya binalar var. Çarşıbaşı 
Meydan Projesi ile Zafer Meyda-
nı’ndan Kapan Hanı’na kadar olan 
kısmın kamulaştırılarak çarşının 
veya Ulu Cami’nin batı girişinin 
ferahlatılması, açılması amaçlanı-
yor.” dedi.

Meydanın altına otopark yapıl-
masını talep ettiklerini, bunun ya-
pılması halinde çarşının çok önemli 
bir eksiğinin giderileceğine dikkati 
çeken Yıldırım, “Projeyle hem çar-
şının batı tarafının silüeti daha da 
ortaya çıkmış olacak hem de ula-

şım ve otoparkın etkisiyle müşteri 
potansiyelimiz artacak. Bu projenin 
yapılacak olmasını takdirle karşıla-
dık. Bir an önce başlanıp bitmesini 
özlemle bekliyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Yıldırım, bu projeyle, silüeti 
bozan yapıların kamulaştırılacağını 
veya düzene getirileceğini ifade 
etti. Hanların etrafını tamamen 
açmanın mümkün olmadığına 
değinen Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hanların kurulmasını 
takiben etrafına arastalar, çarşılar, 
bedestenler yapıldı. Dolayısıyla 
çarşının kendisi bir tarih, bunu mu-
hafaza etmek lazım. Önemli olan, 

irtifa yüksekliği fazla olan veya 
yapı bütünlüğüne uygun olmayan 
binaların şekle girmesi lazım. Ulu 
Cami ve civarının kamulaştırılması 
derken, bazı malikler tedirgin oldu. 
Bu proje bütün binalara yönelik bir 
şey değil, sırıtan, silüeti bozan, ya-
kışmayan binalarla ilgili. Belki on-
ların da bir kısmı kamulaştırılacak 
bir kısmı da giydirilecek, böyle bir 
süreç var.”

‘ÇARŞININ CAZİBESİ VE TİCARETİ 
DAHA DA ARTACAK’

Muhsin Yıldırım, Ulu Cami’nin 
çevresinde yer alan Reyhan, Kay-
han ve Hisar bölgelerinin eski Os-

manlı mahalleleri olduğunu belirtti. 
Bu bölgedeki yapıların restore edi-
lip ayağa kaldırılmasıyla civardaki 
butik işletmeler ile çarşının bü-
tünleşeceğini, çarşının cazibesinin 
daha da artacağını söyleyen Yıldı-
rım, “Bunun artması demek aslın-
da turizm potansiyelinin artması 
demek. UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne girmeyi başarmış 
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Böl-
gesi’nin turizm potansiyelinin çok 
daha fazla olması lazım.” diye ko-
nuştu.

Yıldırım, Çarşıbaşı Meydan 
Projesi’ni, bölgede ihtiyaç duyulan 

“mega bir proje” olarak nitelen-
dirdi. Çalışmalar tamamlandığında 
tarihi çarşının güzel bir görünüme 
kavuşacağını vurgulayan Yıldırım, 
şunları kaydetti: “Batı tarafı o kadar 
güzel bir görüntü verecek ki Top-
hane’den veya Balibey Hanı’ndan 
bakıldığında bölgeyi hissedeceksi-
niz. Tarihi yapılarla bütünlüğü olan 
güzel bir meydan, altı da otopark 
yapıldığında bizi çok mutlu edecek. 
Bakanımızın, ‘Hanlar Bölgesi’ni 
ayağa kaldıracağız, zeminiyle ışık-
landırmasıyla eksiklerini tamamla-
yacağız’ sözleri bizi çok mutlu etti. 
Umarım bunlar en kısa zamanda 
yapılır. Büyükşehir Belediyemizin 
de bu konuda istekli olduğunu bi-
liyoruz. Projelendirme konusun-
daki girişimlerini biliyoruz. Finans 
açısından da destek gelince mutlu 
olduk.” Yıldırım, projeye gelecek 
yıl başlanıp 2021’de tamamlan-
masının öngörüldüğünü sözlerine 
ekledi.
n AA

Ezelden beri bizim 
olan fakat kaybettikten 
sonra tekrar eklenen 
Yavru Vatan Kıbrıs…

Kıbrıs’ın var oldu-
ğundan bu yana hep 
çalkantılı bir siyaseti 
olmuştur.

1575’ de Osman-
lı’nın fethettiği ada, 
ancak 93 Harbinde 
Osmanlı’nın Ruslara 
yenilmesiyle değişti...

1878’de İngiltere’nin desteğini 
alamayan Osmanlı Berlin Anlaş-
ması’nı imzalamak zorunda kaldı 
ve böylelikle adanın kontrolü İn-
giltere’ye verildi. Bu o zamanlarda 
başlayan bir nevi kurda kuzu ema-
net etmek şeklidir ama el mahkûm 
durumlarda yapılacak pek de bir şey 
yoktur diyebiliriz.

Birinci Dünya Savaşı sonucun-
da tamamıyla İngilizlerin olan ada 
o günden bugüne, adada bulunan 
Türklerin yüzü hiç gülmemiştir.

1950’li yıllarda Rumlar istekle-
rinin temellerini atmaya başladılar. 
Amaçları Yunanistan ‘a katılmaktı. 
Fakat orada Türkler de bulunduğun-
dan Türkiye’nin de gayet mevzuya 
dahil olmasında pek tabii hakkı vardı. 
1959’ da yapılan mütabakalar so-
nucunda adada iki milleti yönetecek 
ortak bir cumhuriyetin kurulmasına 
karar verildi. 

Kıbrıs Devleti kuruldu ama, 
baştan ölü doğdu çünkü Rum 
siyasetçiler Yunanistan’a katılma 

fikrinden hiç caymadı-
lar. Bu plan uğruna bir 
çok örgütler kurdular 
. Hatta Kıbrıs Cumhu-
riyeti’nin ilk Cumhur-
başkanı olan Markari-
os ‘da örgüt kurmada 
en büyük destekçiydi. 
Kurulan örgütlerle en 
büyük faaliyetler ya-
pılıyor ve Türk halkı 
acımasızca katledili-

yordu. Kanlı Noel katletmede asla 
acımamış bir gece de binlerce Türk 
katledilmiştir.

Olanlara TBMM sessiz kalmadı, 
1964 yılında İsmet İnönü Kıbrıs’ a bir 
harekât düzenleneceğinden bahsetti 
fakat Amerika’dan gelen tepki gecik-
medi tarihte ‘JOHNSON MEKTUBU’ 
olarak geçen bu mektup harekatı 
durdurmaya yetti. 1974’ de olanlar 
ise Türkiye için bardağı taşıran son 
damla oldu.

AYŞE TATİLE ÇIKTI …
Ayşe’nin tatili biraz kanlı geçti 

ama yine de çıktı o tatile. İşin mecazı 
bir yana 1672 şehitten bahsederiz 
bu coğrafyada. Türk halkının ezilen 
gururu kanla temizlendi, böyle olun-
ması istenmezdi ama barış bazen 
kansız olmuyor. 

1672 kişi Kıbrıs’ ın bugün ki sı-
nırlarını kanlarıyla çizdiler. Ada iki ye 
ayrılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti denildi. 

15 KASIM 1983 tarihi bu yüz-
den Türk Milleti için bazen acı verir, 
bazen ise mutluluk.

TÜRKİYE‘NİN BALKONU 

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 60. yıl dönümü nedeniyle 12 ülkenin ev 
sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak 20 ülke belli oldu. Aralarında Türkiye’nin 

de bulunduğu 20 takım dışında 4 ülke de play-off oynayarak finallere kalacak

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 
2020) Eleme Grubu müsabakalarının tamamlanması-
nın ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyo-
naya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu. Eleme-
lerin ardından Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Çekya, 
Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Dani-
marka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, 
Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya 
EURO 2020 bileti aldı.

KURA 30 KASIM’DA
2020 Avrupa Şampiyonası finalleri için kura çekimi 

30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 20.00’de Roman-
ya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak. Kurada, eleme 
gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım ile Mart 
2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off’larında 
belirlenecek 4 takım eşleşecek. Kura sonucunda 24 
ülke 4’erli 6 grubu oluşturacak.

Torbalar ise şu şekilde olacak:
1. Torba: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, 
İspanya
2. Torba: Fransa, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, 
Hollanda, Portekiz
3. Torba: Rusya, İsviçre, TÜRKİYE, Avusturya, İsveç, 
Çekya
4. Torba: Finlandiya, Galler, Uluslar Ligi’nden gelecek 
4 ülke.

12 ÜLKE EV SAHİBİ OLACAK
UEFA EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası’nın 

60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 ülkenin ev 
sahipliğinde düzenlenecek. 

Roma Olimpiyat Stadyumu’nda 12 Haziran 
2020’deki açılış maçıyla başlayacak turnuvada, 12 
Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadyumu’ndaki fi-
nal ile şampiyon belli olacak.

4 BİLET İÇİN 16 ADAY
Avrupa Şampiyonası’na kalan 4 bilet için 16 ülke 

mücadele edecek. Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler 
play-off için 4 gruba ayrılacak. Play-offlarda Bosna 
Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, 
Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, İzlan-
da, İskoçya, Norveç, Sırbistan Bulgaristan, İsrail, Ma-
caristan ve Romanya yer alacak. 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası için önemli tarihler şöyle:
22 Kasım 2019: UEFA Uluslar Ligi Play-Off kuraları
30 Kasım 2019: UEFA EURO 2020 final kurası
26 Mart 2020: UEFA Uluslar Ligi Play-Off yarı finaller
31 Mart 2020: UEFA Uluslar Ligi Play-Off finaller
01 Nisan 2020: Gerekirse yeniden final kura çekimi
12 Haziran 2020: Roma Olimpiyat Stadı’nda açılış maçı
12 Temmuz 2020: Londra Wembley Stadyumu’nda fi-
nal n İHA

EURO 2020’nin 
20 takımı belli oldu

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında Fe-
nerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışma-
larının ardından taktiksel çift kale maç oynandı. Günü tek 
idmanla tamamlayan Malatya ekibinde ülkelerinin milli 
takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage 
Hadebe de takımla çalışmaya dahil oldu. Sakatlıkları dü-
zelen Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra 
Çağıran ise antrenman eksiklerini kapatmaları için özel bir 
program doğrultusunda çalıştılar. Sarı-kırmızılılarda kart 
cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.  n İHA

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım 
Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankara-
gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli geçen antrenma-
na geç gelen futbolcular alkışlanırken, Yusuf Sarı ve Cafer 
Tosun’a ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Ka-
raman yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamp-
larından dönmeyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ah-
met Canbaz ve Sörloth’un yanı sıra sakatlığı devam eden 
Novak katılmadı. Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı 
çalıştı. Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz 
geçen gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı 
alkışlamaları gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer 
antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar ger-
çekleştirdi. n İHA

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 
Çaykur Rizespor maçıyla iç sahadaki kazanamama duy-
gusunu kırmayı hedeflediklerini bildirdi. Özdilek, taraftar 
desteğiyle kazanarak iç sahadaki 4 maçlık galibiyet has-
retini sonlandırmak istediklerini dile getirerek, “Seyirci-
mizin önünde kimin karşısına çıkarsak çıkalım amacımız 
kazanma odaklı olacak. Kazanmanın bizi moral ve konum 
itibarıyla nerelere getirebileceğini çok iyi biliyoruz. İçeride 
yaşadığımız o kazanamama duygusunu Çaykur Rizespor 
maçı ile kırmak istiyoruz. Bunda da en önemli itici gücümüz 
seyirci olacak.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sakat, cezalı oyuncu-
lar nedeniyle istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını 
anlatan Özdilek, Kolombiyalı golcü oyuncu Hugo Rodalle-
ga’nın dönmesinin hücum hattında kendilerini daha da güç-
lendireceğine işaret etti. Mehmet Özdilek, ligde son 4 hafta-
da zor maçlar oynadıklarını aktararak, şu değerlendirmede 
bulundu: “Bu karşılaşmalarda hiçbir takıma da ezilmedik. 
Biraz daha birlikte oynama alışkanlığımızı yukarı taşımamız 
gerekiyor. Oyuncularımın coşkusundan, takım ve birlik ol-
masından memnunum. Bu birliktelik daha da güçlenerek 
devam edecek. Ligde herkes herkesi yenebilir. Biz önümüz-
deki maçlara tek tek bakıyoruz. İlk yarının bitmesine 6 maç 
var ve bu karşılaşmaların hepsini kazanmak istiyoruz. Bunu 
yapabilecek potansiyel ve gücümüz var. En önemli müsa-
bakamız Çaykur Rizespor maçı olacak. Bütün anlayışımız 
kazanmak üzerine olacak.” n AA

Yeni Malatyaspor’un 
tek hedefi galibiyet

Trabzonspor’da 
neşeli antrenman

Yukatel Denizlispor galibiyet 
hasretine son vermek istiyor

A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) gitmeye 

hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla 
tarihe geçti. H Grubu’nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini 
gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren 
diğer 54 takımı geride bıraktı. Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa 
Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde son 20 yılda kalesinde gol 
görmeyen 5 milli takımdan biri oldu. Son 20 yılda İspanya 
EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 
2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım 
ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAN TEK TAKIM
A Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla 

da tüm dikkatleri üzerine çekti. Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez 
gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, 
İzlanda’dan 2, Fransa’dan ise 1 gol yedi. Bu performansla A 

Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 
maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.

EN AZ GOL YİYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ
Milli takım, EURO 2020 Elemeleri’nde en az gol yiyen iki 

ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 
ülkeyi geride bırakırken, Belçika’yla aynı golü yedi. Belçika 
da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü. A Milli 
Futbol Takımı’nın etkili savunma performansında genç 
savunmacılarının payı büyük oldu. Millilerin Avrupa’da forma 
giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 
23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki 
Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki 
Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol 
Başakşehir’in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda 
başrol oynadı. n AA

Uğur Çiftçi: Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz
Süper Lig’in lideri Demir Grup 

Sivasspor’un savunma oyuncusu Uğur 
Çiftçi, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını 
kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini 
söyledi. Uğur Çiftçi, kulüp tesislerindeki 
idman öncesi basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, Sivasspor’u iyi yerlere taşımayı 
hedeflediklerini belirtti. Ligin 12. haftasında 
deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları 
karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan 
27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“İyi bir gidişatımız var, bunu devam 
ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı bizim 
için çok önem taşıyor. Lideriz evet ama lideriz 
diye söylememize gerek yok. Elimizden 
geleni yapıyoruz, bu da bize başarıyı getiriyor. 
İnşallah elimizden geleni yaparak Kayserispor 
maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara 
hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam 
ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek 
Sivasspor’u iyi yerlere taşımak istiyoruz.” 

Uğur Çiftçi, rakiplerinin ligdeki durumuyla 

ilgilenmediklerini aktararak, “Rakip zor 
durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz 
normal maçımıza hazırlanıyoruz, ona göre 
oynuyoruz. Takım seçip oynamıyoruz, 
büyük takımmış veya alt takımmış bizi 
ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona 
göre oynuyoruz. Takımdaki arkadaşlık, ortam 
iyi olunca başarı geliyor. Allah’a çok şükür 
iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.” 
şeklinde konuştu. 

ANTRENMAN 
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 12. 

haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda 
İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı 
karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. 
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. 
Isınma hareketlerinin ardından üç grup 
halinde top kapma ve pas çalışması yapan 
futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı. 
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka 
ile izinli Aaron Appindangoye katılmadı. n AA
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Yıl 2008…
Aylardan Haziran…
Haziran’ın da ortasını geçmişiz…
Sıcak günler…
Ama hava koşullarını daha da sı-

caklaştıran bir dönem yaşanıyor…
A Milli Futbol takımımız, İsviçre ve 

Avusturya’nın ev sahipliğini yaptığı Av-
rupa Şampiyonası’nda oynuyor.

O zamanki adıyla Çek Cumhuriye-
ti’ne karşı oynuyoruz.

Maçın son bölümüne 2-1 yenik 
durumda giriyoruz. Ama sahneye Ni-
hat Kahveci çıkıyor ve attığı iki golle 
takımımızı çeyrek finale taşıyor.

Ankara’da televizyon başında ma-
aile, eşim Huriye, oğlum Furkan ve 
kızım Pınar ile maçı izlerken kazanılan 
galibiyet ile birlikte havalara fırladık.

Bu sevincin ardından, ‘çeyrek final 
maçını stadyumda, Ernst Happel’de 
izleyelim’ düşüncesi dilimizden dökül-
meye başladı.

Ertesi gün Pazartesi sabahı Viya-
na’ya uçak bileti, otel rezervasyonu, 
maç bileti ayarlamalarını yaparken bul-
dum kendimi.

Ve ardından o zaman 11 yaşında 
olan oğlumla birlikte masrafları ce-
bimden karşılamak kaydıyla, Viyana’ya 

gidip milli takımın tarihi 
120 dakikalık ve sonra-
sında penaltılarla yendiği 
Hırvatistan çeyrek final 
maçını seyrettik.

Müthiş tribün des-
teği, Hırvat ataklarını sa-
vuşturmak için yükselen 
tekbir sesleri, 119’uncu 
dakikada yenilen golle 
yaşanan hüzün, 120’inci 
dakikada atılan golle ge-

len mutluluk ve penaltılar-
la gelen tur sevinci…

Bu hatıramı neden 
anlattım…

Bir iki yıl öncesine 
kadar kaybolan Milli takım 
taraftarlığının alınan başa-
rılı sonuçların ardından, 
Şenol Güneş ile birlikte 
tekrar kazanıldığını görü-
yorum.

Lucescu döneminde 

Ay Yıldızlı takımımızın maçının oynan-
dığı gün, kimsenin haberi bile olmu-
yordu. Birçok kişi, maçın varlığından 
haberdar değildi.

Ama artık tekrar kırmızı beyazlı 
formalar dolaplardan çıkartıldı, giyildi 
ve stadyumda ya da televizyon başında 
takımımız desteklendi.

Milli takım taraftarlığını kaybetme-
memiz ve unutmamamız gerekir. He-
pimizin birer sarı laciverti, sarı kırmızısı, 
siyah beyazı, bordo mavisi, yeşil beyazı 
olabilir. 

Ama aslolan kırmızı beyaz milli ta-
kım formasıdır.

Konya kenti, İzlanda ve Fransa 
zaferlerine ev sahipliği yaparak ve stad-
yumunda oynanan maçlarda en üst 
seviyede deştiğini vererek ışığı yakmış-
tı zaten.

Konya’nın yaktığı meşale, verdiği 
coşku, kazandırdığı dinamizmin pe-
şinden artık diğer kentler de gitmeye 
başladı.

Milli takım, bir değerdir. Bu değeri 
daha da parlatalım.

Milli takım taraftarlığımızı unutma-
yalım, hep öne taşıyalım.

Bakarsınız önümüzdeki yıl soluğu 
hep beraber Londra’da alırız.

MİLLİ TAKIM TARAFTARLIĞI

spor@konyayenigun.com
ERHAN SEVEN

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun katkılarıyla I. 
Selçuklu Medeniyeti Bisiklet Yarışması düzenlendi. Burada bir açıklama yapan Selçuk Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, spor ve turizmi birleştireceklerini ifade etti

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 
bahçesinde başlayan yarışmaya; Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Necmi Uyanık, Türkiye Bisiklet Fede-
rasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman 
Şahin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, Bisik-
let İl Temsilcisi Nurettin Kipriksiz, Sofra 
Restoran Sahibi Şef Hüseyin Özer, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

SPOR VE TURİZM BİRLEŞTİ
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “I. Sel-
çuklu Medeniyeti Bisiklet Yarışmasıyla 
amacımız; turizm yolunda bisiklet teker-
leklerinin dönmesini sağlayıp, bisiklet 
turizmini Selçuklu Medeniyeti yolları üze-
rinden yerelden- uluslararası alana doğru 
tanıştırmak, hanlar arası rota oluşturmak, 
bisiklet turizmini güçlendirmektir. Burada 
özellikle Zazadin Hanı seçtik. Bisiklet kül-
türünü, spor kültürünü sağlıklı hayat için 
önerirken aynı zamanda da çok boyutlu 
düşünerek bisikletlerimizi hanlarla buluş-
turacağız. Böylelikle bisiklet han turizmi 
alt başlığını oluşturuyoruz. Hanlar arasın-
da bisiklet rotası çizerek yerli ve yabancı 
turistlerin hanlardan başlayarak daha 
sonra diğer Selçuklu unsuru medreseler, 
saraylarla yakından-uzağa doğru ilişki 
kurmasını sağlayacağız. Turizmin diğer 
alternatif dallarından olan arkeo turizmi 
ve il kültür turizmini bütün boyutlarıyla ele 
alıp doğa-yayla turizmini birleştireceğiz. 
Yeni projemizle Alanya’dan Konya’ya – 
Konya’dan Kapadokya’ya bisikletlerle gi-

deceğiz. Burada dağ, vadi, yayla, şelale, 
Yörük kültürü ve yörenin zenginliklerini 
tanıyacağız. Yarışmacılarımız Zazadin 
Han’a 23 kilometrelik mesafeyi pedal çe-
virerek ulaşacaklardır. Yarışın bitiminde 
dereceye giren öğrencilere Sofra Res-
toran Sahibi Şef Hüseyin Özer, Mevlana 

mutfağından ‘Sirkencübin şerbeti ve yine 
‘Türk Cistus/Laden” içeceği ikram ede-
cek. Geleneksel mutfağımızla yöremizin, 
coğrafyamızın ürünleriyle de buluşturmuş 
olacağız. Çok boyutlu spor-kültür turizmi-
ni bir araya getiren etkinlik olacak. Tüm 
yarışçılara başarılar diliyorum” şeklinde 

konuştu. 
Selçuklu Medeniyeti Bisiklet Yarış-

ması, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakülte-
si bahçesinden başlayıp Zazadin Han’da 
sona erdi. Dereceye giren sporculara 
Ödül töreni Zazadin Han’da yapıldı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Medeniyeti 
bisiklet yarışları başladı

Konyaspor Futbol Akademisi tarafından tertip edilen 
ve 65 takımın 800 sporcuyla katıldığı ‘Geleceğimiz sen-
sin’ turnuvası bugün tamamlanacak. Eğitim ve Öğretime 
verilen bir haftalık tatilin değerlendirilmesi amacıyla Kon-
yaspor Futbol Akademisi tarafından düzenlenen ‘Gelece-
ğimiz Sensin’ turnuvası hafta sonunda çevre ilçelerden 
gelen yaklaşık 300 sporcunun katılımı ile başlamıştı. Kon-
yaspor Akademisi U8-U9-U10-U11 takımları da katıldığı 
ve akademi antrenörleri ile scout ekibinin de takip ettiği 
turnuva, Konya merkezde bulunan tüm futbol okullarının 
katılımı devam ediyor. Sporcuların gelişimine katkı sağ-
lamak, onların maç tecrübe ve performanslarını artırmak 
amacıyla düzenlenen ve 65 takımın 800 sporcuyla yer al-
dığı dev organizasyon bugün sona erecek. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet takviminde yer 
alan Gençler ve Büyükler Kız - Erkek Epe Türkiye Şampi-
yonası 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Konya’da yapıldı. 
Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan Gençler ve 
Büyükler Kız - Erkek Epe Türkiye Şampiyonası’nda 17 il-
den 400 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Konyaspor 
Kulübü adına yarışan sporcular 3 madalya kazandı. Yeşil 
beyazlı kulüp sporcularından Hilmi Taha Ekenler gençler 
erkek epe Türkiye ikincisi, Ilgın Betül Şeker gençler bayan 
epe Türkiye üçüncüsü, Beyza Halvacıay ise büyük bayan-
lar epe Türkiye üçüncüsü olarak milli takımlarda yer alma-
ya hak kazandı. n SPOR SERVİSİ

‘Geleceğimiz sensin’ 
turnuvasına rekor katılım

Konyasporlu eskrimciler 
üç madalya kazandı

Mustafa Metin: Bölgesel Amatör’ü biz hakediyoruz
Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Meram 

Kara Kartallar Kulüp Başkanı Mustafa Metin, Bölgesel 
Amatör Ligi konusunda açıklamalarda bulundu. 
Başkan Metin rakip oyuncuların kendi oyuncularına 
‘Sizin BAL’da ne işiniz var?’ dediğini söyleyerek tepki 
gösterdi.

BAL’I BİZ HAKEDİYORUZ
Altyapılardaki başarılarıyla adından söz ettiren 

Meram Kara Kartallar, Süper Amatör Küme’de de 
başarılı bir sezon geçiriyor. Meram Kara Kartallar 
Kulüp Başkanı Mustafa Metin maç esnasında rakip 
oyuncuların kendi oyuncularına ‘Sizin BAL’da ne işiniz 
var amaçsız takımsınız’ dediğini ifade ederek, “Süper 
Amatör Küme’de Bölgesel Amatör Ligi’ni en fazla 
hak eden takım biziz. Bunu rakiplerimiz kötü oynuyor 
anlamında söylemiyorum. Biz hakediyoruz çünkü genç 
oyuncuları yetiştirmek, Konyalı gençleri profesyonel 
takımların karşısına çıkarmak adına önemli bir 
görevimiz var. Buradan yetişen gençleri profesyonel 
kulüplere kazandırmak ve Konyalı gençlerimizi Türk 
futboluna kazandırmak adına Bölgesel Amatör Lige 
çıkmak bizim açımızdan önemli. Bugün baktığınız 
zaman Milli oyuncu Çağlar Söyüncü bile Bölgesel 
Amatör Ligde tecrübe kazandı. Gençlerimizin 

gelişimine katkı sağlaması açısından Bölgesel Amatör 
Lige çıkmayı önemsiyoruz. Süper Amatör Kümenin 
yaşlı oyuncuları bu söylemlerle oyuncularımızın 
motivasyonunu olumsuz anlamda etkileyerek maçı 
kazanmak istiyorlar ancak bizim oyuncularımız günü 
birlik galibiyetlerin peşinde değil, bizim oyuncularımız 
kendi geleceklerine yatırım yapmak istiyorlar ve 
sahada bunun için mücadele ediyorlar.” dedi

DİĞER TAKIMLAR DAHA AVANTAJLI
Hakemlerin de bu konudan etkilendiğini belirten 

Metin şunları söyledi: “Şehir Merkezi takımı 
olduğumuz için oyuncularımızın aileleri ve birkaç 
gönüllü dışında taraftarımız yok. Bu anlamda ilçe 
takımları bizden daha avantajlılar ancak hakemlerin 
bundan etkilenmemesi gerekiyor. Her ilçe maçında 
hakemler taraftar baskısında etkilenerek kararlar 
vermesi doğru değil. Burada bütün hakemleri 
kastederek söylemiyorum ancak bazı hakemlerimiz 
gerçekten bu anlamda haksız kararlar veriyor. Bu 
hakemlere tek bir çağrım olacak; Eğer ilçelerde 
verdiğiniz kararlarda etkileniyorsanız hakemliği 
bırakın, daha genç hakemlere hakem adaylarına yol 
açın onlar bu işi hakkıyla yapsın…”
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 13 12 1 0 40 10 30 37
2.Y. SAMSUNSPOR 13 9 4 0 28 5 23 31
3.YENİ ÇORUMSPOR 13 8 1 4 19 14 5 25
4.SANCAKTEPE FK 13 7 2 4 22 10 12 23
5.AFJET AFYONSPOR 13 6 2 5 20 14 6 20
6.HEKİM. TRABZON 13 6 2 5 23 25 -2 20
7.SARIYER 13 5 4 4 16 12 4 19
8.ZONGULDAK 13 5 4 4 15 11 4 19
9.PENDİKSPOR 13 5 4 4 17 15 2 19
10.TARSUS İDMAN Y. 13 6 1 6 14 17 -3 19
11.İNEGÖLSPOR 13 5 3 5 17 12 5 18
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 4 5 9 18 -9 16
13.GÜMÜŞHANESPOR 13 4 2 7 13 17 -4 14
14.AMED SPORTİF 13 3 5 5 8 17 -9 14
15.HACETTEPE SPOR 13 4 2 7 14 24 -10 14
16.1922 KONYASPOR 13 3 1 9 12 24 -12 10
17.BAŞKENT AKADEMİ 13 2 3 8 13 19 -6 9
18.ŞANLIURFASPOR 13 0 1 12 1 37 -36 -14
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Konyaspor’da Ali Çamdalı ameliyat oldu

Konyaspor maçına Fırat Aydınus atandı

Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı üçüncü kez burun 
ameliyatı oldu. Akşam yapılan antrenmanda takım arkada-
şı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kapta-
nı Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma 
ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcu, Medicana Konya 
Hastanesi’nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından ameliyat 
edildi. Kulüp doktoru Abdülaziz Türksoylu, sabah taburcu 
edilen oyuncunun 1 hafta sonra maske ile takımla birlik-
te çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı. Ali 
Çamdalı, 2015-2016 sezonunda Trabzonspor’a karşı 1-0 
kazanılan maçta Salih Dursun’un kafa darbesiyle burnu 
kırılarak ameliyat edilmiş, 2016-2017 sezonunda ise Kon-
yaspor’un Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynadığı ve 
4-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında aldığı darbe 
sonucu yine burnu kırılmış ve ameliyat olmuştu.

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA
Ameliyat olan Ali Çamdalı’nın son durumu hakkında 

Konyaspor’da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 
“Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile gir-
diği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanımız Ali 
Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık 
tespit edilen oyuncumuz Konya Medicana Hastanesi’n-
de Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde 
ameliyat edildi. Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu 

sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı’nın 1 hafta 
sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının 
öngörüldüğünü açıkladı” ifadeleri yer aldı.
  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 
12.hafta maçında Cumartesi günü Beşiktaş’ı konuk ede-
cek. Zorlu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetirken, 
yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay ve Turgut 
Doman yapacak. Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak 
maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Süper Lig’in 
12. hafta heyecanı 22, 23, 24 ve 25 Kasım’da oynanacak 
karşılaşmalarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakaların 
hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem 
Kurulu’nu yaptığı atamalar şöyle: 22 Kasım Cuma 20.30 
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu. 23 
Kasım Cumartesi 15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil 
Umut Meler, 17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt 
Çakır, 20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus. 24 Kasım 
Pazar 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: 
Halis Özkahya, 16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper 

Ulusoy, 16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Ba-
yarslan, 19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kal-
kavan. 25 Kasım Pazartesi 20.00 Antalyaspor - Gaziantep 
Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek.  n SPOR SERVİSİ

RPS

Konyaspor’da son haftalarda alınan kötü 
sonuçların ardından Teknik Direktör Aykut 
Kocaman, Kon TV canlı yayınına katılarak 
merak edilenleri konuştu. Aykut Kocaman 
burada, sezon başı transfer planlamasından 
son haftalardaki düşüşe, saha içi taktikten 
Başkan Hilmi Kulluk’a kadar birçok konuda 
açıklamalarda bulundu. İşte Kocaman 
açıklamaları…

BÜTÇEYİ KONTROL EDİLEBİLİR 
BİR HALE GETİRMEK İSTEDİK

Bu sezon sadece Konyaspor için değil 
bütün takımlar için diğer sezonlara göre 
daha sıkıntılı bir sezon. Yayıncı kuruluş ile 
yaşanan süreç, gelmesi muhtemel yeni 
vergi yasası ve daha pek çok süreç. Aynı 
zamanda kulüplerin içinde bulunduğu borç 
durumu. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz 
zaman Konyaspor açısından yapmamız 
gereken, bütçeyi daha kontrol edilebilir 
hale getirmekti. Bu nedenle bütçeli 
oyunculardan daha maliyetsiz oyunculara 
doğru yönelmek zorundaydık. Diğer yandan 
yaş ortalaması yüksek bir takımdık. Yaş 
ortalamasını olması gereken tarafa çekmek 
istedik. Tabi nihayetinde de en az 1,5 
puan ortalamasını yakalamak istiyorduk. 
Bu duygu ve düşüncelerle başladığımız 
sezonda 8. hafta Malatyaspor maçına kadar 
beklentimizin ve ortalamaların üstünde 
gidiyorduk. 7 hafta 12 puan, 1,7 puan 

ortalaması. İlerleyen haftalarda fikstürün 
de zorlaşacağı hesap edildiğinde bizim için 
olumlu bir durumdu. 

AKILLARA ZARAR BİR DURUM
O dönemde de zaman zaman ifade 

ettim. Bu sezon ligde ilginç sonuçlar ortaya 
çıkabilir dedim. Lig bu sezon herkese 
fırsat sunuyor. 3-4 maç kazanan takımlar 
kendini bir anda zirvede bulabilirken, 3-4 
maçlık sıkıntılı süreç geçiren takımlar 
da bir anda alt sıralara iniyor. Lig başarı 
ya da başarısızlık anlamında herkese bir 
şeyler vaat ederken bizim başlangıcımız 
iyi görünüyordu. Hatta beklediğimden 
biraz daha iyiydi. Ondan sonra iki milli ara 
ortasında oynadığımız 4 maç var (3M, 1B). 
Bu seri Yeni Malatyaspor maçı ile başladı. 
Bu maç futbol sahalarından ender görülen 
bir olaya sahne oldu. 13. saniyede kalecimiz 
Serkan oyundan atıldı. Kırmızı kart gören ilk 
takım değiliz. Bu dünyanın sonu da değil. 
Aynı pozisyonda golü yememiz 90 dakika 1 
kişi eksik tam sahada mücadele etmemize 
neden oldu. Bu da yüksek enerji sarfiyatı 
demekti. Ardından Fenerbahçe mağlubiyeti. 
Beklemediğimiz bir sonuçtu. İki maçta da 
kötü sonuçlara rağmen gidişat açısından 
makul karşılayabilirdik. Ancak Eyüpspor 
maçı Konyaspor ailesini oluşturan bütün 
dinamikleri kıran, beklentileri ve umutları 
son derece zedeleyen bir maçtı. Benim 

takımımın yaşamaması 
gereken bir maçtı. Bir 
şekilde turu geçmeliydik. 
Böyle bir şekilde kupadan 
elenmek bizi ciddi anlamda 
kırdı. Fenerbahçe maçına 
kadar olan bölümde ligin en 
fazla şut atan takımlarından 
biriydik. 3. bölgede en fazla 
oynayan, ceza sahasına 
girme sayısı yüksek 
takımlardandık. Ancak son 2 
maçta toplam şut sayımız 3, 
orta sayısı 4. Akıllara zarar bir 
durum. Bunu anlayabilmek 
ve anlatabilmek çok kolay 
değil. Büyümesi ve gelişmesi 
beklenen bir takımdan 
çözülen bir takım haline 
geldik. Bu oyunda özgüven 
denilen şeyin ne kadar 
önemli olduğunu çok net 
gösteren en net durum. Tabi 
ki inişler çıkışlar olacak. Çok 
oturmuş bir takım değiliz. 
Şimdi soru şu: Biz hangi 
takımız? 7. haftaya kadar 
olan bölümdeki kuvvetli 
takım mı, yoksa Fenerbahçe, 
Eyüp, Gençlerbirliği ve Sivas 
maçlarındaki takım mı? 
Bundan sonra yönümüzü 
belirleyecek olan ve cevabını 

bulacağımız soru bu...
BEN GİTTİKTEN SONRA…

Benim genel antrenörlük tarzım 
transferden daha çok mevcut oyuncuların 
geliştirilmesi ve onlardan en iyi şekilde 
verim almak üzerine. Bunu sağladığınız 
anda kulüp ekonomik olarak düzlüğe çıkma 
yolunda ilerliyor. Tabi bunun ben gittikten 
sonra yine eski haline döneceğini bile bile 
bu sıkıntıları çekiyoruz. Doğru olduğuna 
inandığım şey bu. Öncelikle verimliliği 
artırmak. Ben Fenerbahçe’ye gittikten 
sonra çok transferli bir dönem yaşadı 
Konyaspor. O sezon 21 tane oyuncu geldi. 
İçinde Eto’o’nun da bulunduğu 21 oyuncu 
geldi. Sonuç? Beşiktaş Osmanlıspor’u 
yenemeseydi deplasmanda, Konyaspor 
son haftaya Fenerbahçe karşısında 
kümede kalmak için gelecekti. Transfer 
bu işin doğasında var ama tek başarı yolu 
değil. Ücretini ödeyemeyeceğiniz yıldız 
transferi kısa vadede çözüm gibi görünen, 
orta ve uzun vadede ise sorunları daha da 
derinleştiren bir çaredir.
FUTBOLDA BİR ADIMIN HESABI YAPILIYOR

İki kişi ile korner kullanma konusunda 
Fenerbahçe’deyken de aynı yorumlar 
yapılıyordu. Sanki yeryüzündeki 2 kişi ile 
korner kullandıran tek antrenör benmişim 
gibi davranılıyor. İlginç bir ruh hali bu. İki 
farklı ayaklı oyuncu topun başında olduğu 
andan itibaren bir kere kalecinin pozisyonu 
değişmek zorunda kalıyor. Savunma 
yerleşimi değişmek zorunda kalıyor. 
Rakip takımdan 2 oyuncu korner kullanan 
oyunculara yaklaşmak zorunda kalıyor. 
Gelmediği zaman pasla başlama ve kaleye 
direk gitme şansı veriyor çünkü size. 
Gelmeleri ise birkaç oyuncunun daha ceza 
sahasından eksilmesi anlamına geliyor. 
Rakibin bize göre pozisyon almasından 
sonra kendi setimizi uyguluyoruz ama bu 
sene henüz korner golü bulamadık. Vuruş 
şansını bulduk ama golü bulamadık. 
Bundan önceki Konyaspor serüvenimizde de 
Fenerbahçe döneminde de ciddi anlamda 
bunun avantajlarını sağladık. İnsanlar 
buralara takılmasın. Bir şey yapılıyorsa 
vardır bir sebebi. Futbolda artık bir adımın 
bile hesabı yapılıyor artık.”

AZ BULUNUR BİR İNSAN
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 

Kocaman, son olarak Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk hakkında konuştu. Kulluk’un 
son derece titiz çalışmalar yaptığını 
dile getiren Kocaman, “İçimden geleni 
açıkça söyleyeyim. Sayın başkan için 
şunu söylemem lazım. Son derece titiz, 
son derece hassas, çok namuslu bir 
insan. Futbol piyasası için az bulunur 
niteliklere sahip. Biraz futbol dünyasına 
aykırı bir insan. Bunu olumsuz anlamda 
söylemiyorum” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, camiaya seslendi. Son haftalarda alınan kötü 
sonuçlarla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Son 2 maçta toplam şut sayımız 3, orta sayısı 4. Akıllara zarar bir durum” dedi

‘Akıllara zarar bir durum!’
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