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Oyunların 
farkındayız!

KGTÜ’den 
yurtdışı atağı

Birlik Vakfı 
Konya Şubesi, ül-
kemiz üzerinde 
oynanan oyun-
lara, yayınladığı 
‘Farkındayız’ başlıklı bir metinle 
tepki gösterdi. Açıklamada, 
“İslam’ın sancaktarı aziz milleti-
mizin sürekli tazyik ve saldırıya 
maruz bırakıldığının farkındayız” 
denildi.  n SAYFA 3’TE

Konya Gıda ve 
Tarım Üniver-
sitesi öğren-
cileri, gıda ve 
tarım alanında 
dünyanın en 
iyi üniversitele-
rinden Michigan State Üniversi-
tesi’nde araştırma faaliyetlerinde 
bulundu. Ar-Ge için öğrencilerin 
yurtdışı organizasyonları devam 
edecek.  n SAYFA 3’TE

Kültürel hafızaya katkı
Her Salı aralıksız bir şekilde Selçuklu Salı Sohbetleri’ni yapan ve bu sohbetlerle marka haline gelen, Konya’nın kültürüne, geçmişine, 
Konya’nın değerlerine, önemli şahsiyetlerine yönelik tarihe not düşen çalışmalarıyla dikkat çeken Konya Aydınlar Ocağı, bu yönüyle 

önemli bir kültür hizmeti sunuyor. Düzenledikleri kültür organizasyonları ile şehrin kültür hafızasını canlı tutan Konya Aydınlar 
Ocağı’nın Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, dertlerinin toplumun derdiyle dertlenmek olduğunu söyledi. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

Yaşken eğilirler! 
0-6 yaş dönemi eğitiminin çocukların geleceği için önemli olduğuna dikkat çeken ÖNCE-EĞİTİM-DER Başkanı Özcan 

Dalgıç, çocuklara hem temel değerler eğitimi hem de akıl ve zeka eğitimi verilmesi gerektiğini vurguladı
GELECEĞİMİZ İÇİN  EĞİTİM ÖNEMLİ 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk 
Kulüpleri ve Eğitimcileri Derneği (ÖN-
CE-EĞİTİM-DER) Başkanı Özcan Dal-
gıç, erken çocukluk dönemi eğitimi, 
çocukların gelişimlerinin en üst düzey-
de gerçekleşebilmesi için kritik öneme 
sahip olduğuna dikkat çekti. Bu dönem-
de alınan eğitim, çocuğun geleceğini 
şekillendirecek önemli bir unsur oldu-
ğunu vurgulayan Dalgıç, aileleri uyardı.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM VERİLMELİ
Bu dönemde çok yönlü bir eğitimin be-
nimsenmesi gerektiğini belirten Dalgıç, 
“Çocuklarımıza erdemlerimizi ve temel 
değerlerimizi öğretebilmek oldukça 
önemli. Çocuklarımızı çok yönlü geliş-
tirebilmek için Stem, robotik kodlama, 
dikkat ve hafıza gelişimleri, akıl ve zeka 
oyunları gibi eğitim programları da okul 
öncesinde önem arz etmektedir” diye 
konuştu.  n SAYFA 5’TE

KONYA CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’I BEKLİYOR

Yerel seçimlerde en çok oy alan Büyükşehir unva-
nını kazanan Konya, teşekkür ziyareti kapsamında 
yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ağırlayacak. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya yatırımlarıyla ilgili müjdeler vermesi bekle-
nirken, yine Konya’nın yatırımları ve sorunlarıyla 
ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çeşitli raporlar 
verilmesi gündemde. Saat 14:30’da Mevlana Mey-
danı’nda gerçekleştirilecek olan mitingin ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde teşkilat mensuplarını yemekte ağırlayacak.

n HABER MERKEZİ

BU EKONOMİ 
İKTİDARI GÖTÜRÜR!
Gündemi değerlen-
diren CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif 
Şener, ekonomideki 
olumsuzluklara dikkat 
çekti. Ekonominin 
Türkiye siyasetini 
belirlediğini belirten 
Şener, “Ekonomi 
böyle devam ederse 
bu ekonomi iktidarı 
götürür” yorumu yaptı.

n HABERİ SAYFA 11’DE

‘HAKEMLİK DEĞİL 
NOTERLİK YAPTILAR!’
Memur ve memur 
emeklilerine yapılacak 
zam oranlarını 
hükümetin teklif ettiği 
şekliyle açıklayan 
Hakem Heyeti’ne tepki 
gösteren Memur-Sen 
Konya İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, “Hakem 
gibi değil noter gibi 
davrandı” dedi.

n HABERİ SAYFA 12’DE

AGD KONYA’DA 
BAYRAK DEĞİŞİMİ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi’nde 
bayrak değişimi oldu. Yaklaşık 6 yıldır şube baş-
kanlığı görevini yürüten Mehmet Parlak, bayrağı 
Ceylani Kılıç’a devretti. Kılıç, AGD Genel Başkanı 
Salih Turhan’ın da bulunduğu devir teslim töreniyle 
bayrağı devraldı.

n HABERİ SAYFA 12’DE

03 ‘Kuran-ı Kerim’i 
anlamalıyız’ 06 Eş katili koca için,

müebbet hapis istendi 07 Eğitim-İş’ten, zam 
oranına ‘kınalı’ eylem!

Büyük zafer coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 30 Ağustos zaferinin hatırlandığı etkinlikler Konya’nın 

ilçelerinde de renkli görüntülere sahne oldu. n SAYFA 10’DA

Özcan Dalgıç
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Birlik Vakfı’ndan oyunlara ilanlı tepki! 
Birlik Vakfı Konya Şubesi, ül-

kemiz üzerinde oynanan oyunla-
ra, yayınladığı ‘Farkındayız’ baş-
lıklı bir metinle tepki gösterdi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi 
yönetimi adına yapılan ve ga-
zetelerde de tam sayfa ilanlarla 
duyurulan metinde, ülkemiz top-
rakları üzerinde 200 yıldır oyna-
nan oyunlara dikkat çekilerek, 
şu ifadelere yer verildi: “İslam’ın 
sancaktarı aziz milletimizin, son 
200 yıldır tarih sahnesinden sil-
mek, siyonizmin güvenliği ve pet-
rolün kontrolünü sağlamak için 
sürekli tazyik ve saldırıya maruz 
bırakıldığının farkındayız. 

Son 100 yıldır ise bizi Anado-
lu’dan tamamen sürüp çıkarmak 
yerine ‘bizi bizlikten’ çıkarmanın 
daha kolay ve işe yarar olacağını 
düşündükleri için bir milleti mil-

let yapan ne varsa hepsini iptal 
edip, yerine batının değer ve ku-
rumlarını cebir ve şiddetle enjek-
te ettiklerinin farkındayız. 

Her şeye rağmen, milli ve 
yerli unsurların çaba ve gayret-
lerinin kaos ve darbelerle engel-
lenerek, milletimizin kendisine 
biçilen dar gömleği çıkarıp atma 
mücadelesinin defalarca engel-
lendiğinin veya geciktirildiğinin 
farkındayız. 

Lozan’da, 12 Adaları ve Mi-
sak-ı Milli sınırlarımızı elimizden 
alıp, üstüne üstlük bunu zafer 
diye bize dayattıklarının da far-
kındayız. İlerici gerici, sağcı solcu, 
Alevi Sünni, Türk Kürt fitnesi ile 
bizi yıllarca meşgul edip, içimiz-
de derin yaralar açtıklarının da 
farkındayız. Çok partili sisteme 
geçtiğimizden beri, ortalama 1.2 

yılda bir kurulup yıkılan hükü-
metlerle bizi oyaladıklarının far-
kındayız.

Yeraltı zenginliklerimizi çıkar-
mamıza, uçak yapmamıza, ula-
şım altyapımızı geliştirmemize, 

cep telefonu, savunma sanayi vb. 
stratejik konularda bir şekilde en-
gellendiğimizin de farkındayız. 

Allah’ın izni ile her şeye rağ-
men, tekrar ayağa kalkmakta, 
egemenliğine sahip çıkmakta, 
dünyadaki haksızlıklara itiraz et-
mekte olan bu aziz milleti, bitmez 
tükenmez oyun, hile ve manipü-
lasyonlarla durdurmaya çalıştık-
larının, üstelik bunu, bu ülkenin 
100 yıldır kaymağını yiyen dev-
şirmeleri veya içimizdeki ‘sözde’ 
cemaat, din adamı, dava adamı 
denilen kifayetsiz muhterisleri 
kullanarak yapmaya çalıştıkları-
nın farkındayız. 

Son zamanlarda dedikodusu 
yapılan yeni siyasi yapılaşma ha-
zırlıklarının, sadece 18 yıldır sü-
ren istikrar ve gelişmeye çomak 
sokmak gayesi ile dayatıldığının 

ve gezi olayları ile başlayıp, 15 
Temmuz ile zirve yapan müda-
halelerin devamı olduğunun far-
kındayız. Kişisel hırs, kin ve kıs-
kançlık duygularından kaynaklı, 
müstevlilerden destekli bu kıpır-
danmaların, başkanlık sistemiyle 
birlikte hız kazanan öze dönüş 
yürüyüşümüzü sekteye uğratma 
gayesi güttüğünün farkındayız. 

Birlik Vakfı Konya Şubesi ola-
rak,  milletimizin tarih sahnesi-
ne tekrar ‘mazlumların umudu, 
zalimlerin korkusu’ olarak çıkıp, 
zulme ve sömürüye dur diyebil-
mesinin önüne çıkacak veya bu 
kutlu yürüyüşü yavaşlatacak her 
engele şiddetle karşı olduğumuzu 
beyan ederiz. 

Allah aziz milletimizin yar ve 
yardımcısı olsun.”
n HABER MERKEZİ

‘Kuranı Kerim’i anlamalı
Kur’an ile ahlaklanmalıyız’

Konya’nın yakından tanıdığı 
isimler arasında yer alan Hüse-
yin Toptaş Kuran’dan rahmet 
esintileri adlı kitabını yayınladı. 
İki yıllık bir çalışma sonucunda 
Çimke Yayınevinden çıkan kitap 
okuyuculardan tam not aldı. Ki-
tap hakkında bilgi veren Hüseyin 
Toptaş,” Yüce kitabımız Kuran-ı 
Kerim dünya genelinde çok oku-
nan ama ne yazık ki az anlaşılan 
bir kitap.  Bugün gerek Türki-
ye’de gerekse İslam ülkelerinde 
Kuran-ı Kerim’in bulunmadığı ev 
yoktur. Hemen hemen her evde 
Kuran- Kerim vardır ancak Ku-
ranı kerim bizlere hangi mesajı 
veriyor, rabbimizin emir ve ya-
sakları ile ilgili. Kuranı kerimi an-
lamayarak okuyoruz. Kuran- Ke-
rim’in anlaşılması için bir rahmet 
esintisi kısa ve öz Kuranı kerimim 
tanıtmaya yönelik nasıl bir çalış-
ma yapabilirim diye iki yıldan bu 
yana bir çalışmam vardı. İnşallah 
kitabımızdan okuyucular fayda 
ederler.  2014 yılında Diyanet İş-
leri Başkanlığının yaptığı ankette 
Kuran-ı Kerim-i Arapçasından 
okudukları bildiklerini söyleyen-
lerin oranı yüzde 41,9 olurken, 
yapılan bir başka anket çalışma-
sında kuranı Türkçe mealini hiç 
okumadığını ifade edenlerin oranı 
yüzde 60 olarak ortaya çıkmıştır. 
Kuran, peygamberimiz Hz. Mu-
hammed Mustafa (SAV)’e Allahu 
Teâlâ tarafından vahiy yolu ile 
Arapça olarak nazil olan, geldi-
ği gibi ezberden ve yazılı olarak 
aynıyla günümüze kadar gelme-
sinde hiç şüphe bulunmayan ilahi 
bir kitaptır. Okuyucularımız kita-
bımızı internette bulunan kitap 
sitelerinden ve bizlere ulaşarak 
temin edebilirler. Kitabımız Çim-
ke yayınlarından çıktı.   Okuyucu-

larımız kitabın olumlu bir çalışma 
olduğuna dikkat çekiyorlar.  Ya-
kın zamanda da iki yeni kitabımla 
da okuyucularım ile buluşturaca-
ğım” dedi

KUR’AN’IN ANLAM, AHKAM VE 
AHLAKİ İLE BULUŞTURMALIYIZ

Kurana şekli olarak göster-
diğimiz bu aşırı hürmet anlayı-
şından biran önce vazgeçmeli, 
hayatımızı doğru yönlendirmek, 
yanlışlardan korumak için yüce 
kitabımızı anlamaya çalışmamız 
gerektiğine dikkat çeken Toptaş, 
“Baş tacı kitabımız olması gere-
ken kuran ona gösterdiğimiz hür-
metten dolayı yıpranmasının diye 
süslü kılıflar içerisinde evlerin ko-
laylıkla ulaşılamayacak yerlerinde 
muhafaza edilmektedir. Kuranı 
süslü kılıfların içerisine koyarak 
kutsallığa zarar gelmesin diye as-
tığımız duvarlardaki hapislerden 
kurtarmalıyız. Kitabımızı raflarda 
veya kılıflarında tozlanmaya bı-
rakma lüksünden vazgeçmeliyiz. 
Kurana şekli olarak gösterdiğimiz 
bu aşırı hürmet anlayışından bi-
ran önce vazgeçmeli, hayatımızı 
doğru yönlendirmek, yanlışlar-
dan korumak için yüce kitabımızı 
anlamaya çalışarak okumalı ha-
yatımızın her alanında kuranın 
tesirini hissetmeliyiz. Kuranı öyle 
okumalıyız ki, öğrencinin eline 
aldığı fosforlu kalemle ders ki-
taplarının altını çizdiği gibi her 
sayfasını satır satır çizerek adeta 
sayfalarını yıpratarak okumalıyız. 
Yıpranan kuran sayfaları şikâyetçi 
olmaz ama tozlanan sayfaları açıl-
mayan kuran sahibinden şikayet-
çi olur. Mushaf’a gösterdiğimiz 
hürmeti; Kuranın anlam, ahkam 
ve ahlaki ile buluşturmalıyız” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri, gıda ve tarım alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden Michigan State 
Üniversitesi’nde araştırma faaliyetlerinde bulundu. Ar-ge için öğrencilerin yurtdışı organizasyonları devam edecek

KGTÜ, öğrencilerini
yurtdışına gönderiyor

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi’nin tarım ve gıda alanında 
dünyanın en iyi 10 üniversitesinden 
biri olarak gösterilen Michigan Sta-
te Üniversitesi (MSU) ile yaptığı ikili 
anlaşma kapsamında, yurt dışında 
araştırma faaliyetlerinde bulunan 3 
öğrenci, çalışmalarını tamamlayarak 
döndü. Geçen yıl 4 öğrencinin katıl-
dığı ve bu yıl 2. kez gerçekleştirilen 
program kapsamında, Michigan 
State Üniversitesi Tarım (MSU)  ve 
Doğal Kaynaklar Fakültesi laboratu-
varları, seraları ve tarlalarında MSU 
akademisyenlerinin danışmanlı-
ğında çalışmalarda bulunan 3. sınıf 
öğrencileri Aybüke Büşra Özer, Şev-
val Buse Sarıman ve Yaren Acır, 3 
haftalık yoğun bir çalışma dönemi 
geçirdi. 

ÖĞRENCİLER TARIM, 
TARIM EKONOMİSİ VE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 

ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPTI
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakül-

tesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yaren Acır 
Michigan State Üniversitesinde pa-
tates yetiştiriciliği alanında çalışma-
larda bulundu. Laboratuvarlardan 
seralara ve tarlalara uzanan çalışma 
sürecinde pek çok farklı alanı görme 
ve bu alanlarda çalışma fırsatı yaka-
larken patates ıslahı, doku kültürü 
bankaları ve araştırma tarlalarındaki 
süreçlerde farklı teknikleri öğrenme 
fırsatına sahip oldu. Biyomühendis-
lik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aybü-
ke Büşra Özer ise Michigan State 
Üniversitesinde alglerden (yosunlar) 
yenilenebilir yakıtların elde edilme-
si konusunda araştırma çalışmala-
rında görev alırken, alg izolasyonu, 
alglerden DNA ekstrasyonu ile DNA 
eldesi, elde edilen DNA’ların picog-
reen ve nanodrop metotlarıyla ana-
liz edilmesi, gaz kromatografisi ile 
alg proteinlerinin CO2 absorbsiyonu 
miktarının tespit edilmesi gibi çalış-
maları bizzat gerçekleştirdi. Ekono-
mi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şevval 

Buse Sarıman da Michigan State 
Üniversitesinde tarım ekonomisi 
alanında davranışsal iktisat üzerine 
araştırma çalışmalarında bulundu. 
Sosyal sermaye konusuna odakla-
nan Şevval Buse Sarıman çalışması 
kapsamında anketler de uygulaya-
rak sosyal sermayenin tüketici dav-
ranış ve düşünceleriyle olan etkileşi-
mini analiz etti.  

REKTÖR ÇÖKMÜŞ: EĞİTİM 
DİLİNİN İNGİLİZCE OLMASI 

AVANTAJ SAĞLIYOR
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, uluslararasılaşmaya büyük 
önem veren bir üniversite oldukları-
nı ve bu kapsamda dünyanın özellik-
le tarım ve gıda alanında önde gelen 
üniversiteleri ile ikili işbirliği anlaş-
maları bulunduğunu belirtti. “Üni-
versitemizin gerek eğitim gerekse 
araştırma alanında Michigan State, 

Missouri, Montana State, Kyoto, UC 
Davis ve Purdue gibi üniversitelerle 
ikili işbirlikleri bulunuyor. Bu nokta-
da özellikle eğitim dilimizin İngilizce 
olması büyük avantaj sağlıyor zira 
öğrencilerimizin yurt dışında ak-
tif olarak araştırma çalışmalarında 
görev alabilmesi için bu şart. Bu üç 
öğrencimiz de özellikle tarım alanın-
da dünyadaki sıralamalarda en iyi 
ilk 10 üniversite içerisinde yer alan 
Michigan State Üniversitesi’nde ta-
rım, ekonomi ve yenilenebilir enerji 
alanlarında Michigan State Üniver-
sitesinden farklı akademik danış-
manların gözetiminde yoğun şekilde 
araştırma faaliyetlerinde bulundu-
lar. Karşı taraftan öğrencilerimizin 
İngilizce seviyeleri, girişkenlikleri, 
araştırmacı yönleri ve sosyal anlam-
da adaptasyonları konusunda son 
derece olumlu geri dönüşler aldık. 
Öğrencilerimizin performansını çok 
beğendiler, öğrencilerimizle gurur 

duyduk” sözleriyle açıklamasına de-
vam eden Rektör Çökmüş “Kurucu 
Başkanımız Sayın Recep Konuk’un 
vizyonu doğrultusunda şekillenen 
üniversitemizin uluslararasılaşma 
çerçevesindeki çalışmaları önümüz-
deki süreçte Ar-Ge projelerini de 
kapsayacak şekilde devam edecek, 
üniversitemize sağladığı imkânlar-
dan dolayı Kurucu Başkanımız Sayın 
Recep Konuk’a şükranlarımı sunu-
yorum” şeklinde konuştu.

Çalışmaları sonrasında Michigan 
State Üniversitesi akademisyenleri 
ve öğrencilerine elde ettikleri sonuç-
ları içeren birer sunum yapan Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi öğren-
cilerinin çalışmaları Michigan State 
Üniversitesi akademisyenlerinden 
de büyük beğeni topladı. Sunumlar 
sonrasında Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi öğrencilerine danışman 
hocaları tarafından başarı sertifikala-
rı verildi. n HABER MERKEZİ
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Düzenledikleri kültür organizasyonları ve özellikle her hafta düzenledikleri Selçuklu Salı Sohbetleri ile şehrin kültür hafızasını canlı 
tutan Konya Aydınlar Ocağı’nın Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, dertlerinin toplumun derdiyle dertlenmek olduğunu söyledi

Derdimiz, toplumun derdi!
Her Salı aralıksız bir şekilde Sel-

çuklu Salı Sohbetleri’ni yapan ve 
bu sohbetlerle marka haline gelen, 
Konya’nın kültürüne, geçmişine, 
Konya’nın değerlerine, önemli şah-
siyetlerine yönelik tarihe not düşen 
çalışmalarıyla dikkat çeken Konya 
Aydınlar Ocağı, bu yönüyle önemli 
bir kültür hizmeti sunuyor. 

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, dernek 
olarak düzenledikleri kültür etkinlik-
leri ve bu kültür etkinliklerinde geli-
nen nokta üzerine Yenigün Gazete-
si’ne değerlendirmelerde bulundu. 

‘DERNEĞİ BEN KURSAM, ADI 
AYDINLAR OLMAZDI’

Konya’nın dününe, bugününe 
ve yarınına kültür ve sanat alanın-
da önemli hizmetler sunan Konya 
Aydınlar Ocağı’nın Genel Başkanı, 
kültür insanı Dr. Mustafa Güçlü, 
“Yaptığımız tüm faaliyetlerinin ama-
cı Aydınlar Ocağı’nın kuruluşunda 
yatar. Öncelikle şunu söyleyeyim, 
bu teşkilatı ben kurmadım. Derne-
ği kuran ben olsam ismi Aydınlar 
Ocağı olmazdı. Toplum size aydın 
demeli. Burası 1960’lı yıllardan beri 
var olan bir kuruluş aslında. Bunu 
kuranlar zamanında, Osmanlı’nın 
son 200 yılında batının ilerleyip Os-
manlı’nın geri kalması, Osmanlı ay-
dınında zamanla aşağılık kompleksi 
oluşturmuş. Bu kompleks zamanla 
aşkı doğurmuş. Korku, aşk oluştur-
muş. Batıdan korkan Osmanlı aydını 
batıya aşık olmuş. Batıya düşman 
olması gerekirken ona aşık olarak 
kendi değerlerinden uzaklaşmış. Za-
man içerisinde kendi halkından ve 
toplumunun değerlerinden de kork-
muş. Bizim toplumumuzun kültürü 
de İslam kültürü olduğuna göre bu 
dönemde İslam kültüründen bir ko-
puş olmuş. Aydın ile halk arasındaki 
makas zamanla açılmaya başlamış. 
Bu açılma Osmanlı’nın yıkılışı ve 
Cumhuriyet’in kuruluşu döneminde 
tamamen açılmış gitmiş. Osman-
lı’da eskiyle yeninin harmanlanması 
vardı. Yani eskinin iyi tarafını alalım, 
batının da iyi tarafını alalım düşün-
cesi hakimdi. Cumhuriyet’le birlikte 
eski tamamen rafa kaldırıldı. Batının 
değerleri kutsandı ve batılı reformlar 
yapıldı. İşte bundan  rahatsız olan 
yerli, milli ve İslami kesim, sayıları 
çok az olsa da İslam, Türk ve Os-
manlı bilinci olan halk, aydınlarıyla 
nasıl barışabileceğini araştırıyor. 
Neticesinde Aydınlar Ocağı kurulu-
yor. Yani Aydınlar Ocağı’nın kuruluş 
amacı, Türk aydınıyla Türk halkını 
birleştirmek, 200 yılda açılan makası 
kapatma gayesi güdüyor” dedi. 

KONYA AYDINIYLA KONYA 
HALKINI BULUŞTURUYOR

Konya Aydınlar Ocağı’nın da 
Konya’daki aydınlarla Konya halkı-
nı aynı inanç ve çizgide birleştirme 
amacıyla kurulduğunu dile getiren 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-

kanı Dr. Mustafa Güçlü, “Biz bir ce-
maatin, bir partinin, bir grubun arka 
bahçesi ya da yan bahçesi değiliz. 
STK’lar genelde birilerinin yedeği 
konumunda olurlar. Biz tam mana-
sıyla özgürüz. Sadece İslam ümme-
tinin ve Türk milletinin arka bahçesi-
yiz. Sorumluluğumuz sadece Allah’a 
ve millete karşı. Dolayısıyla biz Türk 
halkını ilgilendiren her konuyu de-
ğerlendirebiliriz. Bizim getiremeye-
ceğimiz konuk, konuşamayacağımız 
konu yok. Bizim insanımızı ilgilen-
diren her konuyu konuşabiliyoruz. 
Bu toplumun derdi neyse onunla 
dertleniyoruz. Hırsızlık, ahlaksızlık, 
fuhuş, tarih ve benzeri neyse bu mil-
letin derdi, onu konuşuruz. Konuş-
maktan maksat, kötüyse nasıl iyileş-
tirilebileceğini, iyiyse daha iyi hale 
nasıl getirilebileceğini ortaya koyup 
topluma sunabilmek, bir toplum re-
çetesi oluşturabilmektir” ifadelerini 
kullandı. 

SALI SOHBETLERİ 
KÜLTÜR REHBERİ OLDU

Konya Aydınla Ocağı’nın en 
önemli kültür faaliyetinin Selçuklu 
Salı Sohbetleri olduğunu dile geti-
ren Genel Başkan Güçlü, “Aldığımız 
konuklar ya da işlediğimiz konu-
lar itibariyle olumlu ya da olumsuz 
yaptığımız programlar neticesinde 
çok dönüş oluyoruz. Allah razı ol-
sun iyi ki gündeme getirdiniz diyen 
de oluyor, başka işiniz gücünüz yok 
mu diyen de oluyor. Tabi olumlu 
da olsa olumsuz da olsa gelen tep-
kiler, bizim doğru istikamet üzerin-
de olduğumuzu gösteriyor. Etraftan 
gelen tepkilere çok fazla da açıkçası 
itibar etmiyoruz. Şunu da söylemem 
gerekir ki, olumlu tepkilerin sayısı 
bir hayli fazla yani destekçimiz çok” 
dedi. 

‘ÇIKTIĞIMIZ BU YOLUN 
BİR SONU YOK’

Üstlendikleri misyonla ilgili bir 
takvimlerinin olmadığını dile geti-
ren Dr. Mustafa Güçlü, “Bu yolun 
sonu yok. Bu yolun sonu kıyamete 
kadar gidecektir. Mesafe kat ediyo-
ruz, çetin ve dikenli bir yolda azimle 
ve aşkla yürüyoruz. Nasıl ki namazı-
mızı, orucumuzu vesaire ibadetleri-
mizi Allah için yapıyor ve bunlardan 
yorulduk demiyorsak, sadece Allah 
için yapıp başkalarına şirin görünme 
amacı gütmüyorsak; Konya Aydınlar 
Ocağı’nın faaliyetlerini de gösteriş 
olsun diye değil, bizi yetiştiren bu 
topluma bir borç olarak düşünüp 
yapıyoruz. Onun için yorulma nedir, 
bıkkınlık nedir bilmiyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. 

Bugün de değerlerin sürekli tah-
rip edildiğini ve bu nedenle bıkma-
dan usanmadan gayretle çalışmaya 
devam etmek gerektiğini belirten 
Dr. Mustafa Güçlü, “Teknolojiyle 
birlikte milli, dini ve ahlaki değerle-
rimizle ilgili tahribat bambaşka bir 
boyuta ulaşmış oldu. Dünyanın kü-
reselleşmesiyle birlikte ahlaksızlık 
ciddi boyutlara ulaşmış oldu. Onun 
için topyekun, ümmet boyutunda 
mücadele edersek kendi toplumu-
muzu kurtarabiliriz. Bu konuda tek 
kişi kalsak bile çalışmaya devam et-
miş olacağız” dedi. 

Kimseye aldırış etmeden yolları-
na devam ettiklerini dile getiren Dr. 
Mustafa Güçlü, “Dikey planda kimse 
umurumuzda değil. Doğru bildiği-
mizi savunan bir azınlığız. Ama di-

key planda da toplumun her kesimi-
ni kucaklamayı arzulayan, herkese 
hitap eden bir yapıya sahibiz. Yani 
Aydınlar Ocağı’nın kuruluş felsefesi 
Türk aydınıyla Türk halkını, tepe-
deki adamla tabandaki adamı aynı 
çizgide, aynı platformda birleştirme 
amacı güdüyoruz” dedi. 

‘HERKESİ KUCAKLAMAYA 
ÇALIŞIYORUZ’

Konya Aydınlar Ocağı’nın şe-
kilde kültür faaliyetlerinin içine 
konferanslar, panellerin yanı sıra 
il ve ilçeler bazında kültür ve tarih 
gezilerinin de yer aldığını dile ge-
tiren Dr. Mustafa Güçlü, “Bunun 
yanında her Cuma buluşup, kültür 
gezileri yapıyoruz. Cuma namazını 
önceden belirlediğimiz bir camide 
kılıp, sonrasında şehrin kültür in-

sanlarını ziyaret ediyoruz. Bu sene-
lerdir istisnasız devam eden bir or-
ganizasyon. Genellikle yaşı kemale 
ermiş kanaat önderlerinden başla-
yarak Mehmet Ali Uz gibi, Ali Os-
man Koçkuzu, Ahmet Baltacı, Hacı 
Ali Kap, Hasan Hüseyin Varol hoca 
gibi insanları sırayla geziyoruz. Ha-
yır dualarını alıyoruz. Ellerini öpüp 
hatıralarını dinliyoruz. Dolayısıyla 
her hafta yaptığımız için Konya’da 
ziyaret etmediğimiz adam neredey-
se kalmayacak. Yeter ki dinlenecek 
hatırası olsun. Sonra biz insanları 
ayırmadan, bir şemsiye gibi her-
kesi kucaklayan bir yapıya sahibiz. 
Hissi davranmıyoruz, kişisel ilişkile-
rimizi göz önünde bulundurmadan 
herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. 
Konya’da bir deyim vardır, ‘Kapı 
Camii’ne imam aramıyoruz’ denir. 
Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye de-
diği gibi, kalbini yarıp bakmıyoruz 
insanların. Cennetinden, cehenne-
minden sorumlu değiliz kimsenin. 
Bu topluma hizmet etmiş mi, ona 
bakıyoruz. İnsanlar Allah’la olan 
ilişkilerinde boyunun ölçüsünü za-
ten öteki dünyada alacaklar. Ben 
kendimi futbol teknik direktörü gibi 
düşünüyorum. Aldığım oyuncunun 
dinine, diline, ırkına bakmıyorum, 
takımımıza katkısına bakıyorum. 
Burada da bu topluma hizmet eden 
herkesi değerlendiriyoruz. Bu adam 
çağırılır mı diye soranlar oluyor. 
Belki olumsuz tarafları da var ama 
biz onun başarılı yönünü dinliyoruz. 
Yani aldığımız futbolcunun maçtan 
sona meyhaneye gitmesi bizi ilgi-
lendirmiyor. Önemli olan maçtaki 
performansı. Bu anlamda teknik di-
rektir gibi düşünüyoruz kendimizi” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, derneğin kuruluş amacını, dününü, bugününü ve yarına ilişkin hedeflerini anlattı.
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2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 
Eylül Pazartesi günü başlıyor. Anne 
ve babaları eğitim telaşı sararken, 
çocukları da heyecan sarmış durum-
da. Özellikle okul öncesi eğitimin 
önemine vurgu yapan uzmanlar, 
çocukların doğru yönde gelişimini 
sağlamak adına bu eğitimin iyi bir 
şekilde verilmesini öneriyor. Bu an-
lamda ailelerin titiz davranmaları 
isteniyor. Bu kapsamda çocuklarını 
okul öncesi eğitime gönderecek olan 
ailelere kaliteli bir eğitim tavsiyesin-
de bulunuluyor. 

ÖNCELİK EĞİTİM KALİTESİ OLMALI 
Konuyla ilgili önemli değerlen-

dirmelerde bulunan Okul Öncesi 
Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri 
ve Eğitimcileri Derneği (ÖNCE-E-
ĞİTİM-DER) Başkanı Özcan Dalgıç, 
erken çocukluk dönemi eğitimi, 
çocukların gelişimlerinin en üst dü-
zeyde gerçekleşebilmesi için kritik 
öneme sahip olduğuna dikkat çekti. 
Bu dönemde alınan eğitim, çocuğun 
geleceğini şekillendirecek önemli bir 
unsur olduğunu vurgulayan Dalgıç, 
şöyle devam etti, “Çocuklarda bu 
dönemde oluşacak psikolojik hasar-
ların telafisi oldukça zor olabilmek-
tedir. Bu sebeple, çocuğunuzu gön-
dereceğiniz kreş veya anaokulunu 
seçerken, tüm detayları ve kriterleri 
araştırıp ona göre karar vermek en 
doğrusu olacaktır. Eğitim süreci, 
insanın doğumuyla başlayıp hayatı 
boyunca devam eden biraz meşak-
katli bir süreçtir. Bu sürecin kalite-
li geçebilmesi içinse temellerinin 
sağlam atılması gerekmektedir. Bu 
temeller çocukların erken çocukluk 
döneminde atılmaktadır. Çocukların 
ilk altı yaşı “erken çocukluk dönemi-
ne” tekabül etmektedir. Bu dönem-
de çocuğun alacağı kaliteli bir eği-
tim, onu ruhsal, fiziksel, duygusal ve 
sosyal açıdan oldukça olumlu etkile-
yecek ve gelişimine büyük katkılar 
sunacaktır. Çocuğunuzun bu eğitimi 
alması için göndereceğiniz anaoku-
lunu, gösterişli broşürlere aldanma-
dan, eğitim kalitesine göre itinayla 
seçmelisiniz. Artık hepimizin bildiği 
üzere çocuklarımızın eğitimi ilk ola-
rak ailede başlar. Okul öncesi eğitim 
kurumları, yani kreşler, anaokulları 
ve yuvalar çocukların toplumsal ya-
şama hazırlanmasında aileye destek 
olmaktadır. Okul öncesi kurumlar, 
sadece çalışan anne babaya destek 
olan ve çocuklara bakıcılık yapan bir 
yer olarak algılanmamalıdır. Fiziksel, 
ruhsal, duygusal, sosyal ve bilim-
sel bağlamda çocuklarımızı gelecek 
eğitimlerine hazırlamak amacıyla 
hizmet veren okul öncesi eğitim ku-
rumları, çocuklarımızın kendini ifade 
edebilen, yaratıcı yönlerinin ve be-
cerilerinin farkında, sosyal bireyler 
olarak yetişmesine ve çocuğu okula 
ve hayata hazırlamak konusunda 
destek olmayı hedefler” dedi. 

ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ
Kreş, gündüz bakımevi ve ana-

okulu yöneticileri olarak öncelikle-
rin çocuklar olduğuna dikkat çeken 
Dalgıç, “Sektörümüzde anaokulları, 
gündüz bakım evleri, kreşlerimiz 
var. Sektörümüzdeki bu kurumların 
eğitimcileri ve kurucuları ile birlik-
te sektörümüzdeki eğitim kalitesi-
ni tutturabilmek ve sektörümüzün 
problemlerine çözüm üretebilmek 
için bir araya gelmiş arkadaşlarımız-
dan müteşekkir bir derneğimiz var. 
İnşallah bu anlamda önceliğimiz 
çocuklarımız. Çocuk sevgisi olma-
yan, çocuklara ilgi ve alakası olma-
yan sevgi ve muhabbeti olmayan bir 
insan okul öncesi eğitim çalışmasını 

salt ticari kaygılar ile yapacak olur-
sa başarısız olur.  Bu da bir noktada 
sıkıntı oluşturur. Bizlerin işi çocuk-
larımız ile alakalı süreçlerde gerek 
bakım hizmetleri, gerek eğitim hiz-
metleri çok önem arz ediyor. Her yaş 
grubunun kendi yaş grubu içerisin-
de önemli gelişim evreleri var. Bun-
lar doğru bir şekilde tespit edilmeli 
ve ona göre hareket edilmeli.  Her 
yaş grubunda olduğu gibi güvenlik 
oldukça önemli ama 0-2 yaş grubu 
kendisini ifade edemeyen bir grup 
olduğu için aileler çocuklarını teslim 
ettikleri kurumu ve öğretmenleri 
çok iyi tahlil etmeliler” ifadelerini 
kullandı.

HER YAŞ GRUBUNUN KENDİNE 
GÖRE EĞİTİM PROGRAMLARI VAR

Her yaş grubunun kendine göre 
eğitim programları olduğunun bilgi-
sini veren Dalgıç, “Çocukların eğitim 
ve programlarına çok dikkat edilme-
li. Her yaş döneminin belli bir eğitim 

seviyesi var.  Burada öncelikli olan 
Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş 
olduğu bir müfredattır. Bu müfreda-
tı uygularken çocukların seviyesine 
göre iyi ayarlanmış plan ve program 
olması lazımdır. Bu seviye aşırı de-
recede yorucu ve yıpratıcı olursa 
çocuk açısından bıktırıcı olabilir. Ya 
da içi boş, çocuğun eğlendiği, mut-
lu edildiği ama eğitim yapılmadığı 
programlar ise çocukların gelişimine 
çok bir faydası olmayacaktır. Burada 
dikkat edilmesi gereken, bizim eği-
tim programımıza, kültürümüze uy-
gun mu? Çocuklarımızın gelişimleri 
ile itibariyle onları okula ve hayata 
hazırlayan eğitimler.  Çocuklarımıza 
okul öncesi eğitim programlarının 
yanı sıra temel dini eğitimler, değer-
ler eğitimi verirken de okul öncesi 
mantığıyla eğitimler verilmeli.   Ço-
cuklarımıza erdemlerimizi ve temel 
değerlerimizi öğretebilmek olduk-
ça önemli. Çocuklarımızı çok yönlü 
geliştirebilmek için Stem, robotik 
kodlama, dikkat ve hafıza gelişim-
leri, akıl ve zeka oyunları gibi eğitim 
programları da okul öncesinde önem 
arz etmektedir. Sektörümüzün kali-
tesi eğitimcilerimizin kendini geliş-
tirilmesi ile doğru orantılı.  Eğitim 
sektörü içerisinde en iyi kendini 
geliştiren alanlardan bir tanesi okul 
öncesi. Bu anlamda arkadaşlarımızı 
tebrik ediyorum.  Okul öncesi ar-
kadaşlar nerede bir eğitim var ise, 
nerede bir seminer var ise oradalar.  
Bunun sebebi de çocuklarımıza iyi 
ve kaliteli bir eğitim vermek için” 
dedi.

KURUM VE VELİ SÜREKLİ 
İLETİŞİM HALİNDE OLMALI

Çocukların gelişimi için kurum-
larda bulunan eğitimcilerin ve aile-
lerin sürekli iletişim halinde olması 

gerektiğine de vurgu yapan Dalgıç, 
şunları kaydetti, “Velilerimizin ço-
cukları kayıt yaptırırken süreçleri 
oturtturmak gerekiyor. Bunu doğru 
oturmadığımız zaman beklenti yük-
sek olduğu zaman aile bu anlamda 
kurumdan memnun kalmayabilir ve 
iki taraf arasındaki memnuniyetsiz-
lik çocuğun eğitim süreci de aksa-
masına sebebiyet verebilir.  Anne 
ve babalar çocuklarında okul fobisi 
oluşmaması adına kurumla ciddi 
bir iletişim içerisinde olmalı. Çünkü 
bağımlı yetişen çocuklar ilk etapta 
kurumlara ve okullara alışmakta 
zorluk çekiyorlar. Veliler kurumun 
tecrübesi ile çocukların okulla alış-
masına inşa etmeliler.   Okul öncesi 
eğitim imkân varsa, ihtiyaca göre 3 
veya 4 yaşından itibaren başlanmalı. 
Ama kesinlikle 5 ve 6 yaş ihmal edil-
memeli.  Eğitimin ucuzu ve pahalı-
sı olmaz. Bir hizmet var ise burada 
muhakkak bir maliyet vardır.  Bu 
maliyete de ailelerimizin dikkat et-
mesi gerekiyor. Genel ortalama ola-
rak bizler dernek olarak bir çalışma 
yaptık ve dernek olarak yaptığımız 
çalışmada her bir öğrencinin bir ku-
ruma olan ortalama maliyetini hesap 
ettik. Bizim bunu ailelere sunmamız 
gerekiyor. Bugün taban fiyatı ola-
rak bir öğrencinin kuruma maliyeti 
750- 800 TL bandında. Bu rakam 
yaz şartlarında biraz daha inebilir kış 
şartlarında biraz daha yükselebilir. 
Velilerimiz bu taban fiyatların altın-
da karşılaşıyorsa muhakkak buna 
dikkat etmeli. Çocuğumuzun ısın-
ması, yemeği, alacağı eğitimlerde 
ucuz fiyat politikaları istenilen fay-
dayı getirmeyebilir.  Bunlara dikkat 
edilmesini ailelerimize muhakkak 
tavsiye ediyoruz.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER 

0-6 yaş döneminin çocukların geleceği için önemli olduğuna dikkat çeken ÖNCE-EĞİTİM-DER Başkanı Özcan Dalgıç, 
çocuklara hem temel değerler eğitimi hem de akıl ve zeka eğitimi verilmesi gerektiğini vurguladı

Çok yönlü eğitmeliyiz!

Özcan Dalgıç 
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Devrilen otomobilde
aynı aileden 5 kişi yaralandı

Hafif ticari araç yoldan
çıktı, 1 kişi yaralandı

Seydişehir ilçesinde otomobilin 
devrilmesi sonucu aynı aileden 5 
kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Murat Doğan (45) idaresindeki 
06 K 0777 plakalı otomobil, Sey-
dişehir - Konya kara yolunun 22. 
kilometresinde, yol kenarındaki 
sulama kanalına devrildi.  Kazada 

sürücü ile araçta bulunan eşi Zey-
nep (44), çocukları Haydar Selim 
(12), Mustafa Hayri (10) ve Ali Do-
ğan (5) yaralandı.  Ambulanslarla 
Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralılardan durumu ağır 
olan Ali Doğan, hava ambulansıyla 
Konya’ya sevk edildi. n AA

Karaman’da hafif ticari aracın 
kontrolden çıkarak şarampole in-
mesi sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
sabah saatlerinde Karaman-Mer-
sin Karayolunun 8. kilometresin-
de meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, H.A. (54) yönetimindeki 
plakası öğrenilemeyen hafif ticari 

araç, sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu yol-
dan çıkarak şarampole indi. Kazayı 
hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay 
yerine gelen ambulansla kaldırıldı-
ğı Karaman Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında “Canavarca hisle eşi kasten öldürmek” suçundan iddianame 
hazırlandı. Kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol’un vücudunda 46 bıçak darbesi bulundu

Eş katili koca için,
müebbet hapis istendi

Bir hafta önce 3 çocuğunun an-
nesi Tuba Erkol’u (37), 20 yerinden 
bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol 
(40) hakkında, ‘canavarca hisle eşi 
kasten öldürmek’ suçundan ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası iste-
miyle iddianame düzenlendi.

Olay, 22 Ağustos tarihinde mer-
kez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak 
Mahallesi Başak Caddesi üzerinde-
ki sitede meydana geldi. Belediye-
nin çöp toplama araçlarında şoförlük 
yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol 
arasında, şiddetli geçimsizlik yaşan-
maya başladı. Tuba Erkol, yaklaşık 
1 ay önce şiddet uygulayan eşi hak-
kında şikayetçi olup, evden uzaklaş-
tırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çı-
karılan bu karara rağmen, olay günü 
mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla 
kaldığı daireye gitti. Çift arasında 
yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir 
Erkol, yanında getirdiği bıçakla ço-
cukylarının yanında eşine saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Aldığı bıçak darbeleri ile yarala-

nan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı 
açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete 

tanık olan çiftin, yaşları 9 ile 13 ara-
sında değişen 3 çocuğu da, babala-
rını engellemeye çalıştı. Çocukların 
tüm çabalarına rağmen eşinin pe-
şinden giden Bekir Erkol, Tuba Er-
kol’u apartman içerisinde defalarca 
bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 
erkek çocuğunu yanına alıp, olay ye-
rinden uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak 
darbesi alan Tuba Erkol’un, hayatını 
kaybettiğini belirledi. Araştırmada 
Bekir Erkol hakkında 2 ay süreyle 
evden uzaklaştırma kararı verildiği 
ortaya çıktı.

Cinayetten sonra 2 oğluyla an-

nesinin evine giden Bekir Erkol, 
polisi arayarak teslim olmak istedi-
ğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla 
birlikte, gelen polislere teslim oldu. 
Gözaltına alınan Erkol, Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürülürken, basın 
mensuplarının “Neden öldürdün? 
Pişman mısın” sorusuna, “Namus 
için pişman mı olunur?” yanıtı verdi. 
Bekir Erkol, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ 
MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından çalışma başla-
tan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 
şüpheli Bekir Erkol hakkında iddi-
aname düzenledi. Savcılık, Erkol 
hakkında ‘canavarca hisle eşi kasten 
öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istemiyle dü-
zenlenen iddianameyi Konya Nöbet-
çi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönder-
di.

İÇİMİZE SU SERPİLDİ
Öldürülen Tuba Erkol’un ağabey 

Derviş Ceran, ‘Hazırlanan iddiana-
meden sonra içimize su serpildi. O 
cani gereken cezayı alacak” dedi.
n DHA
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Hayvan otlatan yaşlı adam
merada ölü bulundu

Ilgın ilçesinde hayvancılıkla 
uğraşan kişi merada ölü bulun-
du. Alınan bilgiye göre, Argıthanı 
Mahallesi’nde hayvancılık yapan 
64 yaşındaki Baki Geçitlioğlu, hay-
vanlarını otlatmak üzere sabah sa-
atlerinde evinden ayrıldı. Akşehir 
Tepe mevkisindeki mera alanında 
Geçitlioğlu’nun hareketsiz yattığını 
gören bir vatandaş durumu, 112 

Acil Yardım ve Jandarma ekipleri-
ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 
gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ge-
çitlioğlu’nun olay yerinde yaşamını 
yitirdiğini belirledi. Kalp krizi nede-
niyle öldüğü tahmin edilen Geçitli-
oğlu’nun cesedi, olay yeri inceleme-
sinin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıl-
dı. n AA

2 kişinin öldüğü silahlı 
kavgada 5 şüpheli tutuklandı

Ereğli ilçesinde 2 kişinin öl-
düğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı 
kavgada gözaltına alınan 5 şüpheli 
tutuklandı. Olaydan sonra Kara-
man’da yakalanarak Ereğli’ye ge-
tirilen zanlılar E.N, D.N, K.N, G.N. 
ile sonradan gözaltına alınan M.A, 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
Ereğli Adliyesine sevk edildi. Nö-

betçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarı-
lan 5 şüpheli tutuklandı. Kavganın 
alacak verecek meselesinden çıktığı 
iddia edildi. Ereğli’de 27 Ağustos’ta 
çıkan silahlı kavgada, Uzman On-
başı Erhan Yucael (24) ile kuzeni 
Yusuf İsikli (23) hayatını kaybetmiş, 
Fatih Öksüz (39) yaralanmıştı.
n AA

Hamile kadın ile kocasına silahlı ve sopalı saldırı
Karaman’da otomobillerine 

çarpan şahsın silahlı ve sopalı saldı-
rısına uğrayan 3 aylık hamile kadın 
ile kocası yaralandı. 

Olay, dün akşam saatlerinde 
merkeze bağlı Çoğlu köyü yolu üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgi 
ve iddialara göre, 70 BG 704 plakalı 
otomobiliyle seyir halinde ilerleyen 
Ali Kartop (33), arızalanan otomo-
bilini yol kenarına durdurdu. 

Kartop, daha sonra arızalanan 
arabasıyla geri manevra yaptığı 
sırada diğer bir otomobilin çarp-
masıyla kaza meydana geldi. Kaza 
sonrası çarpan araçtan inen T.Ş. 
(19) ve kardeşi M.Ş. (16), hiçbir 
şey demeden Ali Kartop ile araçta 
bulunan 3 aylık hamile eşi Hatice 
Kartop’a (30) tabancayla ateş etti. 
Silahtan çıkan kurşun otomobi-
lin ön tarafında oturan eşi Hatice 
Kartop’un sağ eline isabet etti. İki 

kardeş daha sonra Ali Kartop’u da 
sopayla yaraladı. Karı koca çağrı-
lan ambulansla kaldırıldıkları Ka-
raman Devlet Hastanesinde yapı-
lan tedavilerin ardından taburcu 
edildi. 

‘KARI KOCA KÖYLERİNDEKİ 
EVLERİNE DÖNDÜ’ 

Hastaneden taburcu olduktan 
sonra merkeze bağlı Osmaniye kö-
yündeki evlerine gelen Kartop çifti, 
olayın şokunu üzerlerinden atama-

dı. Yaşananları anlatan Ali Kartop, 
“Yolda giderken arabam arızalandı. 
Ben de geri dönmek için manevra 
yaptığım sırada otomobil benim 
aracıma çarptıktan sonra tarlaya 
indi. Ben de araçta bulunan aileme 

bir şey oldu mu diye kontrol eder-
ken, araçtan inen şahıs silahı çe-
kerek bize doğru ateş etti. Eşim de 
korumak için elini kaldırdığında sağ 
elinden kurşunla yaralandı. Daha 
sonra şahıslar sopa ile bana da sal-

dırdı. Ben de kendimi korumak için 
elimi kaldırdığımda sopa elime gel-
di ve yaralandım. Ben şahıslardan 
şikayetçiyim” dedi. 

Üç aylık hamile olan Hatice 
Kartop ise, “Eşimle birlikte Ayran-
cı ilçesine giderken aracımız yolda 
arıza yaptı. Eşim de araçla geri ma-
nevra yaptığı sırada diğer araç geldi 
ve bize çarptı. Araçtan inen şahısla 
bize silahla ateş ettiler. Ben de kızı-
mı korumak için üzerine kapandı-
ğım sırada elimden vuruldum. Ben 
vurulduğumu hastaneye gittiğim-
de öğrendim” diye konuştu. 

Olaydan sonra T.Ş. ve kardeşi 
M.Ş. jandarma tarafından gözaltına 
alındı. Jandarmada işlemleri ta-
mamlandıktan sonra adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden M.Ş. tutukla-
narak cezaevine gönderilirken, T.Ş. 
adli kontrolle serbest bırakıldı.
n İHA
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Memur Maaşlarına yapılan 4+4 
zamma tepki gösteren Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yi-
ğit, yapılan zam kabul edilemez zam 
durum olup, tepki göstermek içinde 
kınalı eylem yaptıklarını söyledi.

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit ve sendika üyeleri, 
ilginç bir eyleme imza attı. “Toplu 
Sözleşme görüşmeleri” sonrasında 
uyuşmazlıkla sonuçlanan görüşme-
lerin eşliğinde Hakem Kurulu ta-
rafından belirlenen zam miktarına 
“Yarım kiloluk yerli kına ile” tepki 
gösterdi.

Konevi PTT Şubesi önünde bir 
araya gelen sendika üyeleri hükü-
met aleyhine de sloganlar attı. Ha-
kem Heyeti Kurulunun; enflasyonu, 
vergi dilimlerini, açlığı-yoksulluğu, 

3600 ek gösterge talebini, grev hak-
kını, zam talebini, kamu emekçileri-
nin ekonomik, mesleki, örgütsel ve 
sosyal haklarını, temel gıda ürünle-
rini ve temel giderleri yok saydığı-
nı söyleyen Başkan Yiğit, “İşte bu 
yüzden bir nebze farkındalık oluş-
turabilir diyerek sayın hakem kuru-
lu üyelerine yarım kilo yerli üretim 
kına gönderiyorum. Param bu kada-
rına yettiği için idareli kullansınlar. 
Yapılan 4+4 zam oranı kabul edilir 
bir durum değildir. Günümüz şart-
larına ve enflasyon oranına göre bir 
zam beklentimiz vardı. Memurlar 
olarak öksüz evlat muamelesi gör-
dük” dedi. Yiğit ve beraberindekiler 
Konevi PTT Şubesi’nden hakem ku-
rulu üyelerine yarım kiloluk kınayı 
gönderdi. n HABER MERKEZİ

Aksaray’ın peribacaları 
turistlerin ilgi odağı

Yaralı bıldırcın kılavuzu 
tedavi altına alındı 

Kapadokya’nın giriş kapısı olan 
Aksaray’da bulunan Selime Ka-
tedrali turistlerin ilgi odağı oluyor. 
Kapadokya’nın giriş kapısı olan ve 
birçok medeniyete ev sahipliği yap-
mış Aksaray’da bulunan Selime 
Katedrali, yerli ve yabancı turistle-
rin ilgi odağı oluyor. Hristiyanların 
yaklaşık 1700 yıl önce ilk sesli ayini 
serbest olarak yaptığı ve belirli dö-
nemlerde kale olarak da kullanılan 
Selime Katedrali, içerisinde kaya 
oyma mekanlar ve kiliseler barın-
dırıyor. Güzelyurt ilçesine bağlı 
Selime beldesinde bulunan Selime 
Katedrali, peribacaları ve mağara-
ları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 
Özellikle Hristiyanlığın ilk dönem-
lerinde önemli bir manastır olarak 
kullanılan Selime Katedrali, yılda 
binlerce yerli ve yabancı turiste ev 
sahipliği yapıyor. 

Katedrali ziyarete gelen Gök-
han Dinç buraya ilk defa geldiğini 
belirterek, “Selime Katedrali ile 
ilgili daha önce hiç haberim yok-
tu. Ancak buraya geldiğim zaman 
çok şaşırdım ve buraya baktığım 
zaman görsellik olarak gerçekten 
Nevşehir Kapadokya gibi çok gör-
kemli, çok güzel. Buraya her sene 
gelmeyi isterim. Çünkü aynı za-
manda Melendiz Dağı’ndan inen 
su kenarında oturup serinlemek İç 
Anadolu Bölgesi’nde gerçekten eşi 
benzeri olmayan olaylardan bir ta-
nesidir” dedi. 

Hakan Zengin de burayı çok 
güzel bulduklarını söylerken, Gül 
Aşçı, “Buralar çok güzel, çok de-
ğişik. Eskiden Rumlar yaşıyormuş 
galiba Ihlara’da. Oraya da gittik 
biraz önce. Çok güzel, beğendik” 
şeklinde konuştu. n İHA

Altınekin ilçesinde, polis ekip-
leri tarafından yaralı halde bulu-
nan bıldırcın kılavuzu kuşu tedavi 
altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Altınekin ilçesinde, Emniyet Mü-
dürlüğü personeli tarafından yerde 
uzun süre duran ve uçamayan bir 
kuşun olduğunun fark edilip haber 
verilmesi üzerine Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri harekete geçti. Emniyet 
Müdürlüğüne gelen milli parklar 

görevlileri, kuşun Türkiye’de sa-
dece göç devresinde görülen bıl-
dırcın kılavuzu olduğunu belirledi. 
Kanadından yaralı olduğu tespit 
edilen kuşun tedavi edilmek üzere 
Karatay Hayvanat Bahçesi Vete-
riner Hekimliğine teslim edildiği, 
tedavisinin tamamlanmasının ar-
dından ise alındığı yerde yeniden 
doğal yaşam alanına bırakılacağı 
bildirildi.
n İHA

Şahdamarında oluşan tümörden kurtulabilmek için hastane hastane, doktor doktor geçen Ahmet Yayla, 
Lokman Hekim Van Hastanesi’nde başvurdu. Yayla, 4 yıldır aradığı şifayı bin 200 kilometre uzaklıkta buldu

Aradığı şifayı bin 200 
kilometre uzakta buldu

Konya’da yaşayan 2 çocuk ba-
bası 33 yaşındaki Ahmet Yayla’ya 
2016 yılında glomus tümörü tanısı 
konuldu. Glomus tümörü nedeniyle 
boğazındaki şişkinlikten kurtulmak 
isteyen Yayla, yaşadığı il başta ol-
mak üzere İstanbul ve Ankara gibi 
şehirlerde tedavi olmak istedi. An-
cak başvurduğu tüm merkezler tü-
mörün riskli bir bölgede bulunması 
nedeniyle tedaviyi reddetti. Yayla 4 
yılın sonunda yaşam kalitesini etki-
leyen tümörün tedavisi için Lokman 
Hekim Van Hastanesine geldi. Bu-
rada 200’e yakın glomus ameliyatı 
yaparak adından söz ettiren Kalp ve 
Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel 
tarafından tetkikleri yapıldı. Yapılan 
tetkikler sonucunda Yayla’nın şah-
damarında bulunan glomus tümö-
rünün ileri aşamada olduğu tespit 
edildi. Bunun üzerine ameliyata alı-
nan Yayla, Prof. Dr. Başel tarafından 
yapılan başarılı operasyonun ardın-
dan hayata tutundu. 2 çocuk babası 
Yayla’nın sağlığına kavuşması ailesi-
ni sevince boğdu. 

Lokman Hekim Van Hastanesi 
Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. 
Halil Başel, Yayla’nın zorlu ameli-
yatın sonucunda sağlığına kavuştu-
ğunu belirtti. 2016 yılında glomus 
tümörü tanısı konulan hastanın 
Konya’dan geldiğini ifade eden Prof. 
Dr. Başel, “Hastamız ilk başlarda 
hastalığının ciddiyetinde değilmiş 
ve daha sonra tümörün tedavisi için 

araştırmaya girdiğinde hastalığının 
ciddiyetini anlamış. Hastamız 3 yıl-
dır tümörü çıkaracak güvenli bir yer 
arayışına girmiş. Bu arayış sırasın-
da bize ulaştı ve bizde kendisinden 
filmlerini istedik. Burada tetkiklerini 
yaptık. Hastamızda çok ileri aşa-
mada glomus tümörü mevcuttu. 
Tümör şahdamarını çepeçevre içe-
risine almıştı. Biz tümörü çıkarırken 
şahdamarını bacaktan aldığımız 
damarla tamir ettik. Oldukça da zor 
bir ameliyattı ama hastamız sağlığı-
na kavuştu” dedi.  Batıdaki birçok 
hastanenin ameliyat etmeye yanaş-
madığını ancak yaptıkları 2 saatlik 
bir ameliyatın sonucunda hastanın 
sağlığına kavuştuğunu dile getiren 
Başel, ameliyattan 3 gün sonra has-

tanın sağlığına kavuştuğunu yakın 
zamanda kendisini Konya’ya yolcu 
edeceklerini söyledi. 

‘200’E YAKIN GLOMUS 
AMELİYATI YAPTIM’

Şu ana kadar 200’e yakın glo-
mus ameliyatı yaptığına dikkat 
çeken Başel, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Türkiye’de bildiğim kadarıyla 
bana en yakın 40 civarında glomus 
ameliyatı yapan var. Bu sayı dün-
yada ise 80’dir. Tek hekimin 200 
vakayı ameliyat ettiği hiçbir bilgiye 
ulaşamadım. Son zamanlarda bize 
çevre illerden hasta gelmeye başla-
dı. Diğer taraftan Kahramanmaraş, 
Adıyaman, Adana, İzmir, İstanbul 
ve Ankara gibi illerden de hasta 
geliyor. Bu şekilde bir tümörü bir-

çok merkez çıkaramazdı. Hastamız 
sıkıntı yaşardı. Biz kendi geliştirdi-
ğimiz tekniklerle hastamızda hiçbir 
komplikasyon gelişmeden bu ame-
liyatı yaparak, hastamızın sağlığına 
kavuşmasına vesile olduk.” 

‘İNSANLAR AKILLARDAKİ KLİŞE 
HASTANE İSİMLERİNİ SİLSİN’
İlk başlarda hastalığını ciddiye 

almadığını ve bunun sonucunda 
tümörün gittikçe büyüdüğünü ifa-
de eden Ahmet Yayla, 2016 yılında 
tümörün rahatsız etmeye başlaması 
nedeniyle güvenilir hastane arayı-
şı içerisine girdiğini söyledi. Bunun 
için de başvurduğu birçok hasta-
nenin kendisine olumsuz dönüş 
yaptığını anlatan Yayla, “Konya’da 
güvendiğim bir hastane ise ‘senin 
ameliyatın çok riskli ölebilirsin, öl-
mezsen de felçli kalırsın’ dediler. 
Bu psikolojiden dolayı ürpermiştim. 
Daha sonra ise Halil Başel hocamızı 
buldum. Halil hocamız telefonuyla 
arayarak bizden bilgileri istedi ve biz 
de gönderdik. Her fırsatta bize bir 
samimiyet verdi ve bu yüzden Van’a 
geldik. Annem ve babam bile bana 
‘İstanbul ve Ankara dururken Van’a 
gidilir mi?’ dedi. Bende bir ameliyatı 
bir kez yapan hoca ile yüzlerce kez 
ameliyatı yapan hocanın bir ola-
mayacağına inandım. Ameliyattan 
sonra kendimi çok iyi hissediyorum. 
İnsanlar akıllardaki klişe hastane 
isimlerini silsin” diye konuştu.
n İHA

Eğitim-İş’ten, zam oranına ‘kınalı’ eylem!

Yirmi dokuzuncu Osmanlı Sulta-
nı. İslâm halifelerinin doksan dördün-
cüsüdür. Babası Birinci Abdülhamid 
Han, annesi Aişe Sineperver Valide 
Sultandır. İstanbul’da 8 Eylül 1779’ 
da doğdu. Şehzadeliğinde yüksek din 
ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. 
Amcası Sultan Selim Hanın ıslahat fi-
kirlerine karşı çıkan bazı devlet adam-
ları yeniçerileri tahrik ettiler. Neticede 
Kabakçı Mustafa’nın sevk ve idare-
sinde ayaklanan yamaklar Selim Hanı 
tahttan indirerek Şehzade Mustafa’yı 
sultan ilan ettiler (29 Mayıs 1807). 
Devlet idaresini ele geçiren asiler, 
Nizam-ı cedid kuvvetlerini dağıttılar. 
İsyanın teşvikçisi Köse Musa Paşa, 
Sultan Selim taraftarlarını birer birer 
ortadan kaldırdı. İstanbul’daki isyan, 
Rus cephesindeki ordunun disiplini-
ni de bozdu. Orduda bulunan Selim 
Han taraftarları Ruscuk ayanı Alem-

dar Mustafa Paşanın yanına sığın-
dılar. Bu hadiseler üzerine Mustafa 
Han, Sadrazam Hilmi Paşayı azlede-
rek yerine Çelebi Mustafa Paşayı sa-
darete getirdi. Osmanlı ordusundaki 
bu karışıklıktan faydalanan Ruslar, 
Eflak ve Boğdan’da bazı kaleleri ele 
geçirdiler. Ancak bu sırada Fransa 
İmparatoru Napoleon karşısında zor 
durumda kalmaları barış istemelerine 
sebep oldu. Rusya’nın Eflak, Boğdan 
ve diğer zaptettiği yerleri tahliye ede-
rek çekilmesi şartıyla 20 Ağustos 
1807’de mütareke imzalandı.

Dördüncü Mustafa Han, Rusya 
ile yapılan mütarekeden sonra İs-
tanbul’da asayişi sağlayabilmek için 
harekete geçti. Bu sırada âsiler işi 
çığırından çıkararak halkın mallarını 
yağmalamaya, yeniçeriler de her işe 
karışmaya başlamışlardı. Mustafa 
Han, öncelikle asilerin bir kısmını çe-

şitli bahane ve vazifeler-
le saraydan uzaklaştırdı. 
Ancak, zorbaları tama-
men sindirebilmek için 
büyük bir güce ihtiyacı 
vardı. Bunun için Alem-
dar Mustafa Paşanın 
İstanbul’a gelmesini is-
tedi. Kendisine sadık 16 
bin kişilik kuvvetle ha-
rekete geçen Alemdar, 
öncelikle Boğaz nazırlı-
ğı yapmakta olan Kabakçı Mustafa’yı 
öldürttü. Kabakçı’nın öldürülmesi 
saray erkanı ve yeniçeriler arasında 
büyük telaşa sebep oldu. Daha sonra 
İstanbul’a giren Alemdar, zorbala-
rı ortadan kaldırmaya ve fesatçıları 

sürmeye başladı. Bu 
sırada Alemdar’ın taraf-
tarları Sultan Selim Hanı 
tekrar tahta çıkarmaları 
için tahrike başladılar. 
Onun bu niyetini sezen 
Sadrazam Çelebi Mus-
tafa Paşa kendisinden 
İstanbul’u terk etmesini 
istedi. Alemdar Mustafa 
Paşa da bunun üzerine 
28 Temmuz günü on beş 

bin kişiden fazla askeriyle Bab-ı aliyi 
bastı. Sadrazamdan mührünü aldı. 

Ancak Üçüncü Selim’in yeniden 
tahta çıkması halinde kendilerini öl-
dürteceğinden korkan asiler ve bazı 
devlet adamları padişahtan Üçüncü 

Selim ve Şehzade Mahmud’un öl-
dürülmeleri için ferman çıkarttırdılar. 
Nitekim zorla saraya giren Alemdar, 
Selim Hanın hançer darbeleriyle 
şehit edilmiş cesediyle karşılaştı. 
Hizmetkarlarının yardımı ile hayatını 
kurtaran Şehzade Mahmud’u pa-
dişah ilan etti (28 Temmuz 1808). 
Mustafa Han ise Topkapı Sarayına 
yerleştirildi. Dördüncü Mustafa Han, 
14/15 Kasım gecesi meydana ge-
len Alemdar Mustafa Paşa Vakası 
sırasında yeniçerilerin saraya saldır-
maları ve kendisini tekrar başa ge-
çirmeye teşebbüs etmeleri üzerine 
İkinci Mahmud Han taraftarlarınca 
öldürüldü (1808). Mustafa Han, zeki 
ve tedbirli olmasına rağmen Üçüncü 
Selim Hanın tahttan indirilmesi neti-
cesinde tahta çıkarılmış olmasından 
dolayı isyancıların elinde kaldı. Yeni-
çerilerin tamamının zorba bir güruh 

haline gelmeleri sebebiyle eşkıya yı 
bertaraf edecek bir kuvveti yanında 
bulamadı. Bu sebeple onların istek-
lerine boyun eğmek zorunda kaldı. 
Daha sonra asileri sindirmek üzere 
çağırdığı Alemdar Mustafa Paşa-
nın Selim Hanı tekrar tahta geçirme 
teşebbüsü Mustafa Hanın aleyhte 
hareketine yol açtı. İkinci Mahmud 
Hanın saltanatı döneminden ve ısla-
hatlarından memnun olmayan bazı 
devlet adamları, yeniçerileri tahrik 
etmek suretiyle kendilerine yakın 
gördükleri Dördüncü Mustafa’yı tek-
rar tahta geçirmek üzere harekete 
geçtiler. Bu durum neticede Mustafa 
Hanın öldürülmesine yol açtı. Musta-
fa Hanın cenazesi merasimle kaldırı-
larak, Bahçe Kapısında babası Birinci 
Abdülhamid’in türbesine defnedildi. 
Saltanat müddeti bir sene iki ay olup, 
vefat ettiğinde otuz yaşında idi.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 58
SULTAN 4. MUSTAFA 

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

EKERLER ALÜMİNYUM 
SANAYİ TİC. A. Ş.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ elemanlar

• Çay ve Temizlik işlerine 
bakacak 

• 25-40 yaş arası
BAYAN eleman arıyoruz

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

AKKO MAKİNA TAKIM HIRDAVAT SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sokak 

No: 6 P.K. 42250 Selçuklu - Konya
Tel: +90 332 239 17 57

TAŞLAMA 
MAKİNESİNDE 

ÇALIŞACAK

TAŞLAMA 
OPERATÖRÜ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
aranıyor.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız öğrenci 
alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

 CNC 
Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi 
ve CNC Torna 

Tezgah Operatörleri
alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Mahallesi, ziyaretçilerin tercih
 noktası oldu. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille, turizme açılarak şehre katkı sağlamayı bekliyor 

5 bin yıllık kültür vadisi ‘Sille’ 
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 

bulunan tarihi Kültür Vadisi olarak 
bilinen Sille Cami, han, hamam ve 
kiliseler ile ziyaretçilerin ilgi oda-
ğı oluyor. Geçmişi 5 bin yılla kadar 
dayanan, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı döneminden kalma eserler, 
tarihi kültür vadisi Sille’nin vatan-
daşlar tarafından tercih yönlerini art-
tırıyor. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan 
restore çalışma sonrası mahalledeki 
tarihi güzellikler ön plana çıkartıl-
dı. Yıllardır mahallede çömlek, halı 
ve mum gibi sanatlar açısından da 
zengin bir mekan olan ve farklı kül-
türlerin etkisinde olan Sille, yerli ve 
yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir 
vadi haline geldi. 

Sille Mahallesi Muhtarı Mevlüt 
Aksoy, “Buraya gelen vatandaşlar 
bize çok güzel olduğunu söylüyorlar. 
Böyle bir kültür vadisinin olduğunu 
bilmediklerini söyleyenler de oluyor. 
Malum, 5 bin yıllık tarihe sahip, bu 
yıllar boyunca insanlar gelmiş geç-
miş. Burada bu yüz yıllara şahitlik 
etmiş 7 cami, 7 kilise, 7 tane çeşme 
mevcut. Tüm bu cami, kilise ve ha-
mamlarda restorasyon çalışması ya-
pıldı. Dolasıyla bir kültür vadisi hali-
ne gelmiş durumda” dedi. 

Yabancı turistlerin bölgeye gel-
mesinin önemli bir kademe olduğu-
nu belirten Sille Mahallesi Muhtarı 
Aksoy, “Mahallemizin çarşı caddesi 
araç trafiğine kapalıdır. Burada bir 
tane araba sesi duyamayız. Vatan-
daşların çoğunlukla tercih etmeleri-
nin sebepleri hem asfalt değil, sıcak 
yok, hem de trafik sesi yok. Şu anda 
akşamları ve hafta sonları yoğun olu-
yor. Ama Sille için her şeyden önce 
yurt dışından gelen turistler yok. 
Vatandaşlarımız geliyor ama bu Sille 
için yeterli değil. Yabancı ülkelerden 
gelen misafirler daha burada konak-
lamadı. Kaynağı neden bilmiyorum 
ama otellerden mi veya başka fak-

törden mi bilmiyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Mahalleye gezmeye gelen vatan-

daşlar ise “Sille’nin geçmişine vefa 
yaptılar. Çok daha güzel oldu. İnsan-
lar gelip kahvelerini çaylarını içiyor. 

Çok güzel farklı bir yer oldu. Sille çok 
güzel ve hoş bir yer. Bütün turistle-
rin ve vatandaşların gelip gitmesini 

tavsiye ediyorum” derken, Sille’ye 
ilk kez gelen vatandaşlardan birisi, 
bu kadar güzel bir tarihi geçmişin 

burada olacağını beklemediğini ifade 
etti.
n İHA
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Karaman’da Antep 
fıstığı hasadı başladı

Nesibe Aydın Konya’da
Farklılaştırma Çalıştayı yapıldı

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Bayram, Göksu havza-
sında bir ay sürecek Antep fıstığı 
hasadının başladığını bildirdi. Mer-
keze bağlı Çukur köyünü ziyaret 
eden Bayram, üreticilerin sorun-
larını dinlendi. Karamanlı üreticiye 
gereken desteği vermeye hazır ol-
duklarını belirten Bayram, şunları 
kaydetti: “İlçemiz, ürün çeşitliliği 
yönünden oldukça zengin. Gazi-
antep başta olmak üzere Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen 
Antep fıstığı Karaman’da da yetişi-
yor. Bugün Çukur köyümüzde de 
hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 45-50 
ton civarı Antep fıstığı hasadı bek-
liyoruz. Köylülere ekonomik ola-
rak büyük katkı sağlayan fıstığın 
kilosu şu anda 40-50 liradan alıcı 
buluyor. Eylül ayı sonuna kadar 
hasadın sürmesi bekleniyor.” diye 
konuştu.
n AA

Nesibe Aydın Konya Okulla-
rında anasınıfı ve ilkokul öğret-
menlerine yönelik Farklılaştırma 
çalıştayı gerçekleştirildi. Adıyaman 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Ruhan Karadağ 
tarafından verilen Farklılaştırma 
Çalıştayı’na katılan Nesibe Aydın 
Konya Okulları ana sınıfı ve ilko-
kul öğretmenlerine, anlamayı ko-
laylaştıran ve bilginin kalıcı hale 
gelerek yaşam boyu kullanılma-
sını sağlayan öğretim modelleri 
konularında bilgi aktarıldı. Nesibe 

Aydın Konya Okulları Yönetim Ku-
rulu Üyesi Can Ünal, “2019-2020 
eğitim-öğretim yılının açılmasına 
az bir süre kala okulda eğitim için 
tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 
Ayrıca Anasınıfı ve İlkokul öğret-
menlerine yönelik farklılaştırma 
çalıştayını okulda gerçekleştirdik. 
Çalıştayımıza katılan ve bilgiler ak-
taran Adıyaman Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ruhan Karadağ, okulum adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
30 Ağustos zaferinin hatırlandığı etkinlikler Konya’nın ilçelerinde de renkli görüntülere sahne oldu

30 Ağustos Zaferi 
coşku içinde kutlandı

Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nın 97. yıldönümü törenlerle 
kutlandı. Atatürk Anıtındaki tören, 
çelenk koyulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başladı. Kut-
lamalar Konya Valiliğinde tebrikle-
rin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde 
düzenlenen kutlama programı ile 
devam etti. Burada Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3. 
Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral 
Fidan Yüksel ve Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay araç ile vatandaşları selamla-
yarak, bayramlarını kutladı. Selam-
lamanın ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı mesajı okundu. 
Program, günün anlam ve önemini 
belirten konuşmanın ardından öğ-
rencilerin şiir dinletisi, halk oyunla-
rı gösterisi ve Kıbrıs Gazisi Mustafa 
Bayındır’ın “Sakarya” şiirini okuma-
sı ile devam etti. Kutlama programı 
resmi geçit töreni ile sona erdi.

İLÇELERDE DE ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Konya’nın Yalıhüyük, Kulu, Bey-
şehir, Yunak, Seydişehir, Bozkır, 
Halkapınar, Derebucak ve Kara-
pınar ilçelerinde 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla törenler düzen-
lendi. Yalıhüyük’te tören kapsamın-
da, ilçe protokolü Atatürk Anıtı’na 
çelenk bıraktı. Törene, saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla devam edildi. 
İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz 
Kılınç’ın İlçe Emniyet amirliğinde 
tebrikleri kabul etmesinin ardından 
tören sona erdi. 

KULU
Kulu’da 30 Ağustos Zafer Bay-

ramı’nın 97’inci yıl dönümü dü-
zenlenen törenle kutlandı.  Tören, 
Kaymakam Ali Edip Budan ve Be-
lediye Başkanı Murat Ünver’in Ata-
türk Anıtı’na çelenk sunmasının 
ardından, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 

Kutlamalara, İlçe Jandarma Komu-
tan Vekili Ali Gümüş, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağ-
layan, siyasi parti ilçe başkanları, 
mülki idare amirleri ile vatandaşlar 
katıldı.

BEYŞEHİR
Beyşehir’de, ilçe protokolü, jan-

darma, polis teşkilatı mensupları, 
gaziler ile öğrenciler ile vatandaşlar 
Anıt Alanı’nda düzenlenen törene 
katıldı. Beyşehir Kaymakamlığı ve 
Beyşehir Belediye Başkanlığı çelen-
ginin Atatürk Anıtı’na sunulmasını 
ardından saygı duruşundu bulunul-
du ve İstiklal Marşı okundu. Burada-
ki tören, günün anlam ve önemine 
ilişkin yapılan konuşmaların ardın-
dan son buldu. Beyşehir Kaymaka-
mı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır, daha 
sonra Kaymakamlıkla bayram teb-
riklerini kabul etti.

YUNAK
Yunak’ta Atatürk Anıtı’na Kay-

makamlık ve Belediye Başkanlığı 
çelenkleri sunuldu. Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 

ardından günün anlam ve önemini 
belirten konuşma ve şiirlerin okun-
masıyla ile tören sona erdi. Yunak 
Kaymakamı Mehmet Erdem Akbu-
lut, kaymakamlıkta tebrikleri kabul 
etti. Programa, Yunak Belediye Baş-
kanı Abdullah Emre Demirhan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, 
İlçe Jandarma Komutanı Adem Gü-
neş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, 
daire ve kurum müdürleri ile askeri 
erkan katıldı.

SEYDİŞEHİR
Seydişehir’de tören kapsamın-

da, ilçe protokolü Atatürk Anıtı’na 
çelenk bıraktı. Törene, saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla devam edildi. 
Tören, Kaymakam Aydın Erdo-
ğan’ın tebrikleri kabul etmesinin 
ardından sona erdi. Programa, Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, Cum-
huriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, 
İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özde-
mir ve vatandaşlar katıldı.

BOZKIR
Bozkır’da Anıt Meydanı’nda dü-

zenlene törende, ilçe protokolü Ata-
türk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla devam eden törende öğren-
ciler, şiir okudu. Törene Bozkır Kay-
makamı Oltan Bayraktar, Belediye 
Başkanı Sadettin Saygı, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Emre Özel ve 
vatandaşlar katıldı. 

HALKAPINAR
Halkapınar’da, 30 Ağustos Za-

fer Bayramı düzenlenen program-
la kutlandı. Hükümet Konağı’nda, 
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılma-
sıyla başlayan program. saygı duru-
şu ve İstiklal Marşının okunması ile 
devam etti. Şehit Ali Daniyar İmam 
Hatip Ortaokulu Müdür Yardım-
cısı Coşkun Yılmaz, büyük zaferin 
97’inci yıl dönümüne ilişkin konuş-
ma yaptı. Program öğrencilerin oku-
duğu şiir ile sona erdi.

DEREBUCAK
Derebucak ilçesinde, Şehit Hü-

seyin Albaşgil İlkokulu bahçesinde 
tören düzenlendi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla de-
vam eden törende öğrenciler, şiir 
okudu. Törene Derebucak Kayma-
kamı Coşkun Doğan, Belediye Baş-
kanı Ahmet Kısa, jandarma ve polis 
teşkilatı mensupları, gaziler, öğret-
menler, siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı.

KARAPINAR
Karapınar’da Cumhuriyet Mey-

danı’nda düzenlenen tören, Kara-
pınar Kaymakamı Mustafa Karaca, 
Garnizon Komutanı Topçu Albay 
Bülent Uysal ve Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk konulmasıyla baş-
ladı. Karapınar Atış Test ve Değer-
lendirme Grup Komutanlığı’nda 
görevli Topçu Üsteğmen Caner Ala-
bacak, burada yaptığı konuşmada, 
30 Ağustos zaferiyle, Türk’ün istik-
lalinden vazgeçmeyeceğinin kanıt-
landığına dikkati çekti. Kaymakam 
Mustafa Karaca, tören sonunda teb-
rikleri kabul etti.
n İHA / AA

İnsanın kanını donduran bir gö-
rüntü sonrasında yoğun bir biçimde 
kadına şiddet, kadın cinayeti konuları 
birçok açıdan değerlendiriliyor. İsta-
tistikler, rakamlar, oranlar, tespitler 
çerçevesinde uzun uzun yazılıp, çizi-
liyor ve konuşuluyor. Her yorumcu 
kendi durduğu ve ait olduğu yerden 
meseleye bakarken ilginç bir şekilde 
buradan bir kimlik savaşı ya da ide-
olojik söylem çıkartabiliyor. Kendini 
tanımladığı kimliğin dışında kalan ke-
simleri bu cinayetlerin sebebi olarak 
gösterme gafletinden geri de durmu-
yor. 

Babasını 3 aylık bir bebekken 
kaybetmiş ve hayatının geri kalanını 
annesi ile geçirmiş bir genç olarak bu 
konuya ne analizler, ne istatistikler, ne 
rakamlar ne de oranlar ile bakamıyo-
rum. Hele ki bir kimlik meselesi ve 

ideolojik söyleme bu olayı alet etme-
nin kabul edilemez olduğunu düşü-
nüyorum. Bir evladın gözünden me-
seleye bakınca vücudumdaki  kanın 
çekildiğini hissediyorum. Babasının 
yerine de annesini koymuş bir evla-
dın, gözlerinin önünde annesinin can 
vermesinin ne anlama geldiğini ifade 
etmek mümkün olmasa gerek. 

Bir annenin, baba dediğin adam 
tarafından vahşice katledilmesini 
seyretmek zorunda kalmanın yarata-
cağı ruhsal durumu izah edebilecek 
var mı? Biyolojik varlığının vesilesi 
kılınmış iki canlının birisinin, diğerinin 
canına kıymasının ne demek olduğu-
nu anlatabilecek var mı? Babasız bü-
yümüş ve annesini aynı zamanda evin 
babası gibi görmüş ben, bunu ne izah 
edebilirim ne de anlatabilirim.

Ancak böyle olaylarda hemen 

engin entelektüel biriki-
miyle(!) devreye giren 
ve büyük sosyolog 
olan önemli bir kitlenin 
muazzam tespitlerine 
maruz kalıyoruz. Hangi 
taraftan olursa olsun, 
kendisini nasıl tanım-
lıyor olursa olsun, kul-
landığı jargon nereden 
gelirse gelsin meseleye 
insan merkezli bakama-
yanların sözünün kıymeti yok. Bu 
vahşete, bir insanın katli ve geride ka-
lan acı, hüzün üzerinden okuyamayan 
kimsenin tespitinin bir anlamı olabile-
ceğini düşünmüyorum. 

Öncelikle buradan slogan ya da 

düşmanlık üretmeye 
çalışmanın acınası bir 
acizlik ifadesi olduğunu 
söylemeliyim. Bunun 
yanında meselenin yal-
nızca ‘’kadına şiddet, 
kadın cinayeti’’ şeklinde 
görülmesi doğru değil-
dir. Ortada en önemlisi 
insanlığa yönelen bir 
vahşetin olduğunu gör-
mek gerekmektedir. Ay-

rıca toplumsal gerçekliklerimizden 
uzak yaklaşımlarında yeterli olmadı-
ğının görülmesinin elzem olduğunu 
düşünüyorum. Yaşanan bu olayların 
hangi geri planla oluştuğuna dair en 
ufak bir bilgisi olmayanların söyle-

dikleri de bu derde, derman olmaya 
yönelik değildir. 

Üstelik ‘’kadına şiddet ve kadın 
cinayeti’’ gibi haberlerin çok yaygın-
laşması acaba bu vahşetlerin yaygın-
laşmasına sebep mi oluyor? Bu soru 
toplumsal ‘’farkındalık’’ ile ‘’vahşetin 
yaygınlaşması’’ noktasında sıkışmış 
hassas bir sorudur. Ancak Konya’da 
Emine Bulut cinayeti sonrasında  bir 
belediye çalışanının işlediği vahşi ci-
nayet örneği akla bu sorunun haklılığı 
ihtimalini getirmektedir. Amiri sayı-
lacak bir ismin anlattığına göre gece 
mesaisi biten zanlı sabah gidip karısı-
nı katlediyor. Daha sonra ise teslim ol-
madan iş yerine durumu bildirebiliyor. 
Dolayısıyla Emine Bulut cinayeti son-
rasında böyle bir hadisenin yaşanmış 
olması ‘’farkındalık’’ ile ‘’yaygınlaşma 
riski’’ üzerine daha derin düşünülmesi 

gerekmektedir.
Bir de yayınlanan video sonra-

sında insanı düşündüren en önemli 
mesele toplumun artık şiddete du-
yarsızlaşmasıdır. Öyle ki hala ayakta 
duran ve kızıyla çığlık çığlığa bağıran 
bir annenin kanlar içerisinde videosu 
çekilirken yanında yardım etmek için 
kimse bulunmuyor. Üstelik kızcağızın 
‘’herkes video çekiyordu ben ambu-
lans çağırın diye bağırırken’’ sözü de 
burada gelinen noktayı göstermek-
tedir. Ne yazık ki bu anlamda duyar-
sızlaşmış olmamız ziyadesiyle endişe 
verici ve üzücüdür. 

Ne olursa olsun, ne söylersek 
söyleyelim vicdanlarımızın sızladığı 
ve Türkiye’nin asla unutmaması ge-
reken bir sözdü ‘’Anne Lütfen Ölme!’’. 
Emine Bulut ve bütün vahşete kurban 
gidenleri rahmetle anıyorum…

ANNE LÜTFEN ÖLME!

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Parkta baygın bulundu, 
sağlık ekipleri yetiştirdi

Konya’da İHA uçuşları
Pazartesi’ye kadar yasak! 

Hafif ticari araçta 
tehlikeli taşıma

Konya’da bir vakadan dönen 
112 Acil Sağlık ekipleri, parkta 
baygın halde yatarken buldukları 
24 yaşındaki genç kızı yaptıkları ilk 
müdahalenin ardından hastaneye 
yetiştirdi. Olay, merkez Karatay 
ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, mahallede bulunan bir park-
ta aniden fenalaşarak bayılan 24 
yaşındaki T.D’yi bu sırada vakadan 

dönen 112 Acil Sağlık ambulans 
ekipleri fark etti. Genç kızın yanı-
na durarak ilk müdahaleyi yapan 
sağlık görevlileri, T.D’yi ambulans-
la Konya Numune Hastanesine 
kaldırdı. Hastanede tedavi altına 
alınan T.D’nin uyuşturucu madde 
kullanmaktan dolayı baygınlık ge-
çirdiği belirtildi. Genç kızın hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
n İHA

Konya Valiliğinin resmi in-
ternet sitesinden yapılan açık-
lamada; “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ilimize yapacağı ziyaretleri es-
nasında alınacak emniyet ted-
birlerinde herhangi bir güvenlik 
zafiyetine sebebiyet verilmeme-
si amacıyla ziyaretlerin yapıla-
cağı zaman dilimiyle bu zaman 
diliminin öncesini ve sonrasını 

kapsayacak şekilde görevli İl 
Emniyet Müdürlüğü birimleri 
haricinde İnsansız Hava Araçları 
(İHA/Drone) ile yapılacak olan 
her türlü uçuş; 5442 Sayılı İl 
İdaresi Kanununu 11/C maddesi 
hükümlerine göre il merkezi ve 
ilçelerimizde 29/08/2019 tari-
hinden 02/09/2019 tarihine ka-
dar yasaklanmıştır” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da, trafiğin yoğun oldu-
ğu caddede, arka ve yan kapıları 
açılan hafif ticari araçla metrelerce 
uzunluğundaki demir malzemenin 
taşınması görenleri şaşırttı. Bu an-
lar çevredekiler tarafından görün-
tülendi. Görüntüler, merkez Sel-
çuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi 
üzerinde kaydedildi. Trafik akışı-
nın yoğun olduğu caddede seyre-

den hafif ticari araçtan metrelerce 
uzunluğundaki demir malzemenin 
taşındığını görenler şaşırdı. Arka 
ve yan kapıları açılan araçla yapı-
lan taşıma, çevredekiler tarafından 
cep telefonları ile kayda alındı. Sü-
rücünün yan kapıdan uzanan de-
mir malzemenin bir yere çarpma-
ması için yolu ortaladığı görüldü.
n DHA

Gündemi değerlendiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ekonomideki olumsuzluklara dikkat çekti. Ekonominin 
Türkiye siyasetini belirlediğini belirten Şener, “Ekonomi böyle devam ederse bu ekonomi iktidarı götürür” yorumu yaptı

‘Mevcut ekonomi 
iktidarı götürür!’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 
gündeme dair önemli açıklamalar-
da bulundu. Türkiye’nin en büyük 
sorununun ekonomi olduğuna dik-
kat çeken Şener, hükümetin yanlış 
politikalarını eleştirdi. Geçtiğimiz yıl 
Ağustos ayında ortaya çıkan krizin, 
2001 ve 1994’te yaşanan krizlerden 
daha derin olduğunu savunan Şe-
ner, “Ekonomi damgasını basar ve 
iktidarı belirler. Benim siyasi tecrü-
bem bunu gösteriyor. Ekonomi böy-
le devam ederse bu ekonomi iktidarı 
götürür” yorumu yaptı. 

ÖNCELİKLİ SORUN EKONOMİ
Yenigün Gazetesi’ne gündeme 

dair açıklamalarda bulunan CHP 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 
Türkiye’de birçok sorun olduğunu 
ancak öncelikli sorunun ekonomi 
olduğunu vurguladı. “Vatandaşlar 
kendi bireysel halleriyle daha fazla 
ilgilidirler. Ceplerine giren çıkanı, 
ekmek teknelerinin durumunu, fi-
yatları daha sıcak takip ederler ve et-
kilenirler” diyen Şener, “Oy eğilimi 
de ekonomik performansa göre ye-
niden gözden geçirirler. Bu nedenle 
elbette Türkiye’nin pekçok sorunu 
vardır ama en öncelikli sorunu şu-
anda ekonomidir” dedi. 

İKTİDAR ÖNERİLERE KAPALI 
Şener, CHP olarak özellikle 

ekonomi noktasında bazı çözüm 
önerileri olduğunu, bu önerileri 13 
maddelik bir paketle kamuoyuna 
açıkladıklarını hatırlattı. Önerileri 
iktidara da sunduklarını dile geti-
ren Şener, iktidarın bu önerilere 
duyarsız kaldığını savundu. “Kendi 
iç yapısı dışındaki talep ve önerilere 
kapalı bir hükümet var” diyen Şe-
ner, sözlerine şöyle devam etti, “Bu 
cumhuriyet hükümetleri içerisinde 
benzeri görülmemiş bir hadisedir. 
30 yıldır siyaset içindeyim. Her hü-
kümet başka partilerin önerilerine, 
kabine dışındaki, piyasadaki uzman-
ların görüşlerine her zaman değer 
vermiştir. Ama ilk defa bir yapı var 
özellikle muhalefetten gelen çözüm 
ve önerilere kulak kapatmaktadır. 
Bu noktaya kötü ekonomik yönetim 
yüzünden geldik. Bu hükümet yan-
lış kararlar alıyor.”

BU ÇARK DÖNMEZ 
Ekonomideki yanlışların 2 çer-

çevede ele alınması gerektiğini be-
lirten Şener, rant ve dolarize vurgu-
su yaptı. İki konuya açıklık getiren 
Şener, şunları kaydetti, “İki temel 
yanlışı vardır: Birincisi ekonominin 
temel cazibesini ranta çevirmiştir. 
Küresel rekabetin olduğu, dünya-
nın bir köşesinde üretilen malların 
dünyanın öbür köşesinin pazarları-
nı işgal ettiği bir dünyada, siz ülke 
olarak gelişmiş, ayakları yere basan 
sağlam bir ekonomiyi kurabilmek 
için ekonominizin rekabet gücünün 
yüksek olması lazım. Yani dünya-
nın her tarafında yapılan üretimden 
daha ucuzunu ve kalitelisini üret-
meniz lazım. Bu yapılmamıştır. Bir 
işadamı düşünün, en ucuzunu ve 
kalitelisini üretecek sonra hüküme-
tin yanlış politikaları yüzünden batıp 

gidecek. Bu insanları cezbetmemiş-
tir. Teknoloji desteklenmemiştir. 
Yüksek teknoloji ürünü Türkiye’de 
çok düşüktür. Siz her gün dünyada 
teknolojinin değiştiği bir dünyada, 
yüksek teknoloji üretmez ve pazar-
lamazsanız küresel rekabette güç-
süz duruma düşersiniz. Siz dünyada 
farklı pazarlarda yer alamazsınız, 
farklı ülkeler sizin pazarlarınızda yer 
alırlar. Nitekim süreç öyle gelişiyor. 
Rantı destekleyen, üretimi rekabeti 
desteklemeyen, bununla ilgili pro-
jeler geliştirmeyen bir hükümetten 
söz ediyorum. Rantı destekleyen 
derken şunu kastediyorum; Bugün 
Türkiye’nin en zenginleri, iktidarlar 
dirsek teması olan ve kamu hazi-
nesini yağmalayanlardır. Ya imar 
rantları ya birtakım ucuz kamu iha-
lelerini yüksek fiyatlara alan firmalar 
vardır bunlardır kazananlar. Böyle 
ucuz, bedava, üretim değeri olma-
yan, uluslararası alanda süze güç 
katmayacak sektörleri ve alanları 
çok kar marjı yüksek alanlara dö-
nüştürürseniz, girişimciler zor olan 
ama Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
sektörlere değil, ranta yönelen bir 
hale gelirler. Şuan ki durum budur. 
İkinci olarak; ayrıntılarda da yanlış 
kararlar almışlardır. Ekonomiyi do-
larize etmişlerdir. Benim başbakan 
yardımcılığım döneminde döviz ge-
liri olmayanın dövizle borçlanması 
yasaktı. 2010’da bir karar çıkardılar, 
hiç döviz geliri olmayanların da ser-
bestçe dövizle borçlanmasına im-
kan sağladılar. Bütün firmalar döviz 
kredisi almanın peşinden koştular. 
Bankalar, döviz kredisi taleplerini 
karşılamak için yabancı bankalar-
dan sendikasyon kredisi almak su-
retiyle firmalara verdiler. Bunun 

neticesinde yüksek bir döviz cinsin-
den kredinin olduğu bir ortamda, 
döviz fırlayınca bu firmaların çoğu 
battı. Tarım girdileri ithalata dayalı 
hale geldi. Tohumu, gübresi, tarım 
ilaçları dövize bağlı girdiler haline 
gelince, dövizdeki yükselme tarım 
maliyetlerini artırdı. Bu temel iki 
yanlışın Türkiye’yi getirdiği nokta 
krizi oluşturdu. Bu kriz diğer krizler-
den farklıdır. 2001 krizinden, 1994 
krizinden daha ağırdır. Daha uzun 
sürmüştür. Hala kriz kalkmış değil, 
devam ediyor. Bu krizde ekonomi-
nin daralması, imalat sanayindeki 
küçülme diğer krizlerden daha uzun 
sürmüştür ve devam etmektedir. 
Bu kriz bütün sektörleri etkilemiş-
tir. 2001 krizinde büyük kentlerde 
işlerini kaybedenler, memleketleri-
ne dönüyorlardı tarım yapıyorlardı. 
Tarım sektöründe kriz yoktu. Şimdi 
öyle değil, öyle bir kriz çıktı ki, bütün 
sektörler sıkıntıda. Tarım sektörü 
mahvolmuş durumda. Bütün tarım 
girdileri ikiye katlandı. Geçen yıla 
göre 14 ürünün fiyatı daha düşük 
bu yıl. Girdi maliyetleri düşünülün-
ce bu çiftçinin mahvı anlamına gelir. 
Sanayi sektörü zor durumda, sanayi 
üretimi azalıyor, istihdam azalıyor. 
Esnaf sıkıntıda. Krizin çıktığı gün-
den buyana kadar bakıyoruz üretici 
fiyatları enflasyonu, tüketici fiyatları 
enflasyonundan daha yüksek. Bu ne 
demek? Tezgahında mal bittiği za-
man sattığı fiyattan daha yüksek fi-
yata ürün alan bir esnaf var. Bu çark 
dönmez. Her sektörde buna benzer 
sorunlar var.”

BU EKONOMİ İKTİDARI GÖTÜRÜR! 
Ekonominin Türkiye siyasetini 

belirleme noktasında önemli bir 
rol üstlendiğine dikkat çeken Şe-

ner, şuan ki ekonomik durumun 
da siyasi değişiklikleri beraberinde 
getireceğini iddia etti. Bunu örnek-
lerle açıklayan Şener, “Ekonomi-
nin iyi gittiği dönemlerde iktidar 
partileri prim yapar, ekonominin 
kötü gittiği dönemlerde ise oyla-
rı düşmeye başlar. Daha önceki 
seçimlere bakıyorum, iktidar par-
tisinin en düşük oyu aldığı seçim 
2009’daki yerel seçimlerdir. Yine 
2009’da bir kriz vardı. Şimdi daha 
derin bir kriz var, yerel seçimler 
yapılmıştır, iktidar partisi Ankara, 
İstanbul gibi önemli büyükşehirleri 
kaybetmiştir. Demek ki bu kriz or-
tamı oyların azalmasına yol açıyor. 
Bu böyle devam ederse insanlar 
daha eleştirel olacaktır. Ekonomik 
krizin şöyle bir etkisi var; insanlar 
kendi ekonomilerinin doğrudan bo-
zulduğunu gördüğü an, daha önce 
gözlerine batmayan, iyi algılaya-
madıkları konuları da daha iyi al-
gılamaya başlıyorlar. Türkiye böyle 
bir noktadadır. Ama insanların bazı 
alışkanlıklardan vazgeçmesi müm-
kün değil. Bir de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan kendi seçmen tabanını pe-
kiştirmek için diğer partileri lanetli 
gibi anlatıp, seçmenin diğer partile-
ri lanetli gibi algılaması için gerçek 
dışı ve saldırgan bir üslupla siyaset 
yaptı. Ve büyük ölçüde de kendi 
seçmenini domine etti. Ama buna 
rağmen bir çözülme var. Neticede 
ekonomi damgasını basar ve ikti-
darı belirler. Benim siyasi tecrübem 
bunu gösteriyor. Biraz daha devam 
ederse bu ekonomi iktidarı götü-
rür” ifadelerini kullandı. 

YENİ PARTİ ARAYIŞLARI
AK Parti’den istifa eden Ali Ba-

bacan, Eski Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu gibi isimlerin parti kuracağı 
söylemlerini değerlendiren Şener, 
yeni parti arayışlarıyla ilgili olarak 
şu açıklamalarda bulundu, “AK 
Parti’nin kuruluşu sırasında önemli 
görevler almış, kurucu olmuş, baş-
bakanlık yapmış, bakanlık yapmış 
isimler AK Parti’nin gidişinden şika-
yetçiler. Kuruluş ilkelerini terk etmiş 
bir parti söz konusudur. Bu partinin 
programını da ben hazırlamıştır. 
Parti programında ne yazıyorsa AK 
Parti tamamının tersini uyguluyor. 
Program hala duruyor, bir tek de-
ğişiklik yoktur. Ama uygulamanın 
tamamı değişmiştir. Partinin kurucu 
kadrosundan da kimse kalmamıştır.  
Hem kadro olarak hem prensip ola-
rak kendi kuruluş nedenlerini inkar 
etmiş, ortadan kaldırmış bir siyasi 
iktidardan söz ediyoruz. Elbette bu 
gidici olmanın da ayak seslerini oluş-
turuyor. Bu partiyi var kılan başlan-
gıçtaki kadrolar, bu gidişin de ters 
olduğunu gördükleri için yeni bir 
partiye ihtiyaç var diyorlar ve Davu-
toğlu da Babacan da parti kurmak 
için hazırlık yapıyorlar. Sonunda bir 
araya gelirler mi emin değilim. 2 
parti mi çıkar, biri vazgeçer biri mi 
kurar onu da bilmiyorum. Ama o 
kadroların bir parti kuracağı anlaşı-
lıyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAKDeneyimli siyasetçi Abdüllatif Şener, Yenigün Gazetesi’ne gündemi değerlendirdi.
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AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç oldu
Anadolu Gençlik Derneği 

(AGD) Konya Şubesi’nde bayrak 
değişimi oldu. Yaklaşık 6 yıldır 
şube başkanlığı görevini yürüten 
Mehmet Parlak, bayrağı Ceylani 
Kılıç’a devretti. Kılıç, AGD Ge-
nel Başkanı Salih Turhan’ın da 
bulunduğu devir teslim töreniy-
le AGD Konya Şube Başkanlığı 
görevini devraldı. Sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımla 
devir teslimi duyura AGD Kon-
ya Şubesi Eski Başkanı Mehmet 
Parlak, “AGD Konya Şube Baş-
kanlığı vazifesini Ceylani Kılıç 
başkanımıza devretmiş bulun-
maktayız. AGD Genel Başkanı-
mız Salih Turhan Bey’e teşekkür 
ediyoruz. AGD Konya Şube Baş-
kanlığı vazifemizde bize maddi 
ve manevi destekçi olan tüm 
herkesten rabbim razı olsun. 

Ceylani Kılıç başkanımıza hayırlı 
hizmetler yapmayı nasip etsin” 
dedi. 

AGD KARATAY TEMSİLCİLİĞİ’NDE 
DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

AGD Konya’da bir görev de-

ğişimi de Karatay Temsilciliği’nde 
yaşandı. AGD Karatay Temsilci-
liği’ni yaklaşık 3 yıldır sürdüren 

Yusuf Özcan, görevini kendisi gibi 
eğitimci olan Mehmet Çelik’e dev-
retti. Yaklaşık 3 yıl boyunca AGD 

Karatay Temsilciliği’nde uyumlu 
bir yönetim ile çalıştıklarını ve ha-
yırlı hizmetlere vesile olduklarını 
dile getiren AGD Karatay Temsil-
ciliği Eski Başkanı Yusuf Özcan, 
“Bundan sonraki süreçte de AGD 
Karatay Temsilciliği Sorumlusu 
olarak vazifemize devam edeceğiz. 
Rabbim hayırlı hizmetlerimizi daim 
kılsın” dedi. Uzun yıllardır AGD ça-
tısı altında vakıf hizmetleri yürüten 
ve AGD Karatay Temsilcilisi olan 
Mehmet Çelik de, “Aynı samimiyet 
ve aynı heyecanla bundan sonra-
ki süreçte de hayırlı hizmetler için 
gayret göstereceğiz. Geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizin milli ve 
manevi değerlerle bezenerek yeti-
şebilmesi için var gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz. Rabbim 
hayırlı etsin” ifadelerini kullandı. 
n RASİM ATALAY

SBK Hukuk Bürosu, Konya Baro 
Başkanı Mustafa Aladağ’ın katılı-
mıyla düzenlenen törenle açıldı. 

SBK Hukuk Bürosu Avukat 
Sefa Kaya tarafından Havzan Ma-
hallesi Atiker İş Merkezi’nde dü-
zenlenen törenle açıldı. Açılışa 
Konya Baro Başkanı Mustafa Ala-

dağ başta olmak üzere çok sayıda 
davetli katıldı. SBK Hukuk Bürosu 
açılışında konuşan Konya Baro Baş-
kanı Mustafa Aladağ, SBK Hukuk 
Bürosunun hayırlı olmasını temen-
ni ederek, “Sefa Kaya kardeşime 
meslek yaşantısında canı gönülden 
başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı 

mübarek etsin. Her zaman dua-
mız ve temennimiz odur ki, Rab-
bim kendisini Hak’tan, hukuktan 
ve adaletten ayırmasın. Bizim de 
Sefa kardeşimizin hukuka, ahlaka 
ve mesleğin onuruna, kurallarına 
bağlı olarak başarılı olacağından 
hiç kuşkumuz yok. Bugüne kadar 

olduğu gibi bundan sonra da bir 
abi olarak yanında olacağız. Hayırlı 
mübarek olsun” dedi. Avukat Sefa 
Kaya’da SBK Hukuk Bürosunun 
açılışına katılan herkese teşekkür 
etti. Açılışın ardından davetlilere 
ikramda bulunuldu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Alemdar Camii, 
dualarla ibadete açıldı

Musalla Yeni Cami’nin 
restorasyonunda sona gelindi

Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Ma-
hallesi’nde yapımına 2015 yılında 
başlanan Selçuklu Alemdar Camii, 
Cuma Namazı öncesinde düzenle-
nen törenle hizmete açıldı. Açılışın 
ardından camide ilk Cuma nama-
zı kılındı. Yapımına 2015 yılında 
başlanılan cami, aradan geçen 
yaklaşık 4 yıl sonra tamamlanarak 

hizmete açılmış oldu. Cuma nama-
zı öncesinde camide Selçuklu İlçe 
Müftü Yardımcısı tarafından vaaz 
verildi. Camide cemaatle birlikte 
kılınan ilk Cuma namazının ardın-
dan cemaate meyve suyu ve kek 
ikramı yapıldı. Caminin hayra vesi-
le olması için dualar edildi. 
n HABER MERKEZİ

Derebucak’taki Musalla Yeni 
Cami’nin restorasyon çalışmala-
rında sona doğru yaklaşıldığı bildi-
rildi. Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıkla-
mada, ilçe merkezindeki 19. yüzyıl 
eseri Musalla Yeni Cami’nin Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan restore çalışmalarında 

sona gelindiğini belirtti. Caminin 
dikdörtgen planlı olduğunu ha-
tırlatan Kısa, “Harım ve kadınlar 
mahfilinden oluşan camimizin 
restoresinden dolayı büyükşehir 
belediyemize ve emeği geçen çok 
teşekkür ediyorum. İlçemize hayır-
lı olsun.” dedi.
n AA

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını hükümetin teklif ettiği şekliyle açıklayan Hakem Heyeti’ne 
tepki gösteren Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, “Hakem gibi değil noter gibi davrandı” dedi 

‘Hakemlik değil 
noterlik yaptılar!’

Memur ve memur emeklilerine 
yapılacak zam oranlarıyla ilgili yet-
kili sendika ve hükümetin masaya 
oturduğu toplu sözleşme görüşme-
lerinden sonuç çıkmayınca, kurallar 
gereği Hakem Heyeti’ne gitmişti. 
Hakem Heyeti de kısa süre sonra 
kararını açıklayarak, hükümetin son 
teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 
2021 yılı için yüzde 3+3 rakamla-
rını açıklamıştı. Ancak hükümetle 
aynı zam oranlarını açıklayan Ha-
kem Heyeti’nin bu tutumu kabul 
görmedi. Konuyla ilgili Yenigün’e 
açıklamalarda bulunan Memur-Sen 
Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, 
Hakem Heyeti’nin hakem gibi değil 
noter gibi davrandığını söyledi.

HAKEM GİBİ DAVRANMADILAR
Memur-Sen Konya İl Temsilcisi 

Nazif Karlıer, birkaç haftadır gün-
demi meşgul eden ve geçtiğimiz 
günlerde sonuca varılan memur 
ve memur emeklilerine yapılacak 
zam oranlarını değerlendirdi. Toplu 
sözleşme görüşmelerinden sonuç 
çıkmaması üzerine sürecin kural 
gereği Hakem Heyeti’ne gittiğini 
hatırlatan Karlıer, buradaki yanlış 
bir uygulamaya dikkat çekti. Gö-
rüşmeler esnasında, birçok madde 
üzerinde hükümetle anlaşmaya 
varıldığını ancak bu durumun Ha-
kem Heyeti’ne yansıtılmadığını dile 
getiren Karlıer, şunları söyledi, “Bi-
zim toplu sözleşme sürecinde itiraz 
ettiğimiz konu şu; biz Hakem Heye-
ti’ne gitmeden önceki süreçte, her 
sendika sunumunu yaptı, hizmet 
koluyla ilgili bazı haklı isteklerimiz 
oldu. Onların birçoğunda biz anlaş-
mıştık, mutabakata da varmıştık. 
Ama sayın Bakan Hakem Heyeti’ne 
giderken hiçbir konuda anlaşamadık 
diyerek Hakem Heyeti’ne götürdü. 
Aslında biz orda birçok maddede 

anlaşmıştık. 657 madde vardı bu 
maddelerde yarısına yakınında an-
laşılmıştı, imzalanmıştı. Bakan hiç 
imzalanmamış gibi götürdü, bu bizi 
rahatsız etti. Hakem Heyeti’ne gö-
türmekte sıkıntı yok kural bu çünkü. 
Ama Hakem Heyeti burada hakem 
gibi değil de noter gibi davrandı. 
Hükümetin getirdiklerini olduğu 
gibi onayladı geçirdi. Eğer böyle bir 
kurul varsa taraflar da eşitse, bir orta 
yol bulmalıydı. Böyle davranmama-
lıydı, dinlemeliydi. Bunu kabul et-
memiz mümkün değildir.”

KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ
Karlıer, Memur-Sen olarak so-

rumluluk sahası içerisinde yer alan 
herkesin özlük haklarını korumakla 
mükellef olduklarına dikkat çekti. Bu 
noktada, Memur-Sen olarak önemli 
çalışmalar yürüttüklerini, geçmiş-

ten bugüne kadar ciddi kazanımlar 
da elde ettiklerini söyleyen Karlıer, 
açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Me-
mur-Sen olarak organize imza kam-
panyası başlattık ve o gün için 12 
milyon 300 bin imza topladık, baskı 
aracı olarak topladık. Hükümet ka-
nadı icrada dedi ki, bu kadar insan 
istiyorsa bir sorun var ve çözelim 
dediler. Böyle bir durumda karşılığı-
nı aldık mı aldık. Başörtüsü ile ilgili 
yönetmelikteki kısım çıkartıldı ve ra-
hatlama geldi. Cuma konusu mesela 
sıkıntı olur bizim için. Biz tolu sözleş-
me masasında dedik ki Cuma namaz 
saatini tatil edelim. Yarım saat kaydı-
ralım 5.30’da olacağına 6’da bıraka-
lım işi. Ya da sabaha denk geliyorsa 
8 de başlayacağımıza 7.30’da baş-
layalım. Zaman çalma gibi bir nokta 
yok. Bu konularda sendika olarak 

gayret sarf ettik, birçok kazanım elde 
ettik. Bunların yanında bazı olumsuz 
gelişmeler olmuş mudur olmuştur. 
Bu noktada da biz söylemişizdir. Aile 
noktasında, çocuklar noktasında-
ki olumsuzlukları söyledik. Sendika 
olarak yıkıcı değil yapıcı şeyler söy-
ledik. Biz hükümet düşüren bir STK 
değiliz. Geçmişte yapılan yanlışlar 
bize de mal ediliyor. 5’li çete diye 
geçmişte yazıldı. Hükümet kurmak 
veya devirmek bizim işimiz değil. Biz 
kendi sorumluluğumuz konusunda 
çalışıyoruz. Kimsenin de arka bahçe-
si değiliz. Hiçbir sendika öyle değil. 
Herkesin kendine has düşüncesi olur 
ama birileri yakıştırıyor diye biz öyle 
davranmayız. Bu yakıştırmanın ge-
reğini yapıyor değiliz. İnşallah iyi olur 
diye düşünüyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

SBK Hukuk Bürosu törenle hizmete açıldı

Eski Başkan Mehmet Parlak, görevi Ceylani Kılıç’a devretti. Yusuf Özcan Mehmet Çelik

Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Tarihçi Mustafa Kafalı, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’da önceki gün kalp krizi 

sonucu hayatını kaybeden Konya-
lı Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı 
(85), son yolculuğuna uğurlandı. 
Genel Türk tarihi ve kültürü alanın-
daki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. 
Mustafa Kafalı, önceki gün Anka-
ra’da bulunan evinde kalp krizi so-
nucu yaşamını yitirdi. Nihal Atsız’ın 
öğrencilerinden evli ve 1 çocuk 
babası Prof. Dr. Kafalı için bugün 
Kocatepe Camii’nde cenaze töreni 
düzenlendi. Törene; İYİ Parti Ge-

nel Başkanı Meral Akşener,  Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Musta-
fa Destici, Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş, AK 
Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 
katıldı. Prof. Dr. Kafalı’nın eşi Sev-
gi Kafalı ve oğlu Ertuğrul Kafalı, 
törende taziyeleri kabul ederken, 
bazı yakınları tabut başında gözyaşı 
döktü. Prof. Dr. Kafalı’nın cenazesi, 
Cuma namazının ardından kılınan 
cenaze namazından sonra Gölbaşı 
ilçesinde toprağa verildi. n DHA

Bakan Akar: YPG’nin 
çekildiğine dair bilgiler var

Milli Savunma Bakanı Hulu-
si Akar, 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı nedeniyle Devlet Mezarlı-
ğı’nı ziyaret etti, ardından basın 
mensuplarına açıklama yaptı. 
Akar, Suriye’nin kuzeyinde, ABD 
ile Türkiye’nin koordineli olarak 
tesis etmeyi planladığı güvenli böl-
geye ilişkin, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın talimatları 
doğrultusunda çeşitli seviyelerde 
görüşmeler olduğunu hatırlattı.

‘REHAVET SÖZ KONUSU DEĞİL’
Bu görüşmeler çerçevesinde 

birçok konuyu görüşme fırsatı bul-
duklarını kaydeden Bakan Akar, 
şöyle konuştu: “Bizim başlangıç-
tan itibaren ortaya koyduğumuz 
ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi; 
ülkemizin güneyinde hiçbir şekil-
de bir terör koridoru oluşmasına 
izin vermeyeceğiz. Bununla alakalı 
yapılması gereken ne varsa, ne ya-
pılması gerekiyorsa bunu sonuna 
kadar yapacağımızı açık bir şekil-
de bütün muhataplarımıza bildir-
dik. Toplantılar ve görüşmeler bu 
çerçevede başladı ve sürdürüldü. 
Bu doğrultuda alınması gereken 
tedbirler konuşuldu ve görüşüldü, 
mutabakatlar sağlandı. Bu sağla-
nan mutabakatlara göre; yol hari-
tası ve bir takvim belirlendi. Şu ana 
kadar bu takvim devam ediyor. Bu 
konuda biz herhangi bir şekilde 
ortaya koyduğumuz ilkelerden, or-
taya koyduğumuz görüşlerimizden 
hiç bir şekilde vazgeçmediğimizi, 
bunun üzerinde önemle durduğu-
muzu, ‘herhangi bir şekilde takvim 
yapılıyor, bu iş bitti’ şeklinde reha-
vet söz konusu değil.”

‘BİZZAT GÖZÜMÜZLE 
TEYİD ETMEK İSTİYORUZ’

Bakan Akar, yapılan mutaba-
katı, yol haritasını büyük bir ciddi-
yetle takip ettiklerini kaydederek, 
“Bu takvimin aksaksız, eksiksiz uy-
gulanmasına gayret gösteriyoruz. 
Bizim çalışmalarımız, gayretleri-
miz, bir an önce söz konusu ülke-
mize yönelik tehdit ve tehlikenin 
ortadan kalkması ve Suriye’nin ku-
zeyinde herhangi bir terör korido-
runun oluşmasının ihtimalini orta-
dan bertaraf edilmesi, çalışmamız 
budur. Bu manada belirlenen yol 
haritası ile alakalı orada Hareket 
Merkezi kuruldu, çalışmaya başla-
dı. Bir Türk, bir ABD’li general ora-
da komutayı sevk ve idare ediyor. 
Bu çerçevede bugüne kadar İHA 
uçuşları başladı, devam ediyor, 
helikopter uçuşları başladı, devam 
ediyor. Amerikalılar tarafından 

bize bildirilen YPG’nin, teröristle-
rin oradan çekildiğine dair bilgiler 
var, teyide muhtaç. Oradaki bir 
kısım mevzilerin tahrip edildiğine 
dair bize bilgileri var, teyide muh-
taç. Biz bunların tamamını bizzat 
görmek istiyoruz, bizzat gözümüz-
le teyit etmek istiyoruz. Bu konuda 
görüşmeler devam ediyor” diye 
konuştu. 

‘DEVRİYE TEMASLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR’

Bakan Akar, devriyelerin de 
bir an önce başlamasını istedikleri-
ni vurgulayarak şöyle devam etti: 
“Bu konuda ilişkilerimiz, temasla-
rımız devam ediyor. Tabii onların 
kendi personelini buraya getirme-
leri, hazırlık yapmaları bir zaman 
almakla beraber hiç bir şekilde bir 
gecikmeye tahammülümüz olma-
dığını, hiç bir şekilde bir zaman 
kaybetmeye tahammülümüz ol-
madığını, bu konuda hem TSK ola-
rak hem de Türkiye Cumhuriyeti 
devleti hem de asil Türk milletinin 
bu konuda büyük bir dikkatle biz-
leri takip ettiğini, bu konuda her-
hangi bir yanlış anlaşılmaya sebep 
vermemek için yapılması gere-
kenlerin yeri ve zamanında yapıl-
masını şiddetle takip ediyoruz. Biz 
kendilerine de hatırlatıyoruz. Mün-
biç’teki sözler tutulmadı, bunları 
unutmadık. Bütün faaliyetleri bu 
bilgi çerçevesinde takip ediyoruz. 
Asil milletimize yönelik tehditlerin 
ortadan kalkması için yapılması 
gereken neyse, bunlar bugüne ka-
dar azim ve kararlılıkla yaptık aynı 
şekilde yapmaya devam edeceğiz.”

‘4 HELİKOPTER UÇUŞ YAPTI’
Bakan Akar, bölgede önce içe-

risinde Türk subaylarının da bu-
lunduğu bir ABD helikopterinin 
uçtuğunu kaydederek, “Dün de, 
1,5-2 saat süreyle 4 helikopter (2 
Türk-2 ABD) uçmak suretiyle ha-
vadan keşif ve gözetleme yaptı-
lar. Bunlar önümüzdeki günlerde 
devam edecek” şeklinde konuştu. 
Bakan Akar, Rusya’dan satın alı-
nan S-400’lere ilişkin ise, ikinci 
bataryaların intikalinin başladığını, 
herhangi bir sorunun olmadığını 
kaydetti.

Öte yandan bakanlığın Twitter 
hesabından yapılana açıklamada 
ise “Suriye’de Fırat’ın doğusunda 
Güvenli Bölge birinci safha uygu-
lamaları kapsamında, Türk-ABD’li 
komutanların iştirak ettiği ikinci 
ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait iki helikopter ile 
gerçekleştirildi” denildi. n DHA

Cuma namazı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İdlib’le ilgili gelişmelerde 
‘bizim istediğimiz noktadadır’ dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil” dedi

‘İdlib’deki gelişmeler
istediğimiz gibi değil!’

Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı nedeniyle 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’n-
de tebrikleri kabul etmesinin 
ardından cuma namazını kıl-
mak üzere Ulus’taki Melike Ha-
tun Camisi’ne geçti.

Burada cuma namazını kı-
lan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
çıkışta kendisini bekleyen va-
tandaşları selamladı. Daha 
sonra gazetecilerin gündeme 
ilişkin sorularını yanıtlayan Er-
doğan, bir gazetecinin, Suriye 
konusunda, ABD Başkanı Do-
nald Trump ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile yap-
tığı görüşmenin, güvenli bölge, 
ortak harekat merkezi ve İdlib 
açısından Türkiye’nin istediği 
noktada olup olmadığına ilişkin 
sorusu üzerine “Özellikle İdlib 
ile ilgili gelişmelerde ‘Bizim 
istediğimiz noktadadır’ dersek 
bu yalan olur. Şu anda bizim is-
tediğimiz noktada değil.” dedi.

İdlib’de çok sayıda insanın 
öldürüldüğünü ve bir göç söz 
konusu olduğunu ifade eden 
Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Bunlar tabii kuzeyi zorluyor-
lar, bize doğru geliyorlar. Tabii 
bu konuda da bizim teyakkuz 
olmamız, tedbirli olmamız la-
zım. Biz de bütün tedbirimizi 
şu anda almış durumdayız. Za-
ten televizyonlarda izlediğiniz 
gibi bütün zırhlı personel ta-
şıyıcılarımızdan tanklarımıza, 
toplarımıza varıncaya kadar 
hepsi orada. 12 gözlem kulemiz 
her an şu anda teyakkuz halin-
de. 9 ve 10 no’lu gözlem kule-
lerimize bazı tacizler olmuştu. 
Fakat Sayın Putin ile yaptığımız 
görüşmelerden sonra bu konu-
da da gerekli uyarılar yapıldı.”

Erdoğan, Trump ile yaptık-
ları görüşmelerde ise ağırlıklı 
olarak Münbiç konusunun ele 

alındığına işaret ederek, “20 
mil talimatı olmuştu. Bu 20 mil 
konusunda daha sonra Ame-
rikalı heyet bizim heyetimizle 
yaptıkları görüşmelerde bunu 
biraz daha daraltma gibi bir 
durumları oldu ve arkadaşları-
mız bu konuda da onlarla belli 
bir geçici de olsa mutabakatı 
sağlamış durumdalar.” diye ko-
nuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurulunun yapılacağını 
anımsatan Erdoğan, “Birleş-
miş Milletler Genel Kurulunda 
da Sayın Trump ile bir araya 
geleceğiz ve orada da yine bu 
konuları ele alacağız ama bu 
arada tabii onların heyetleriyle 
bizim heyetlerimiz arasındaki 
görüşmeler de yine devam edi-
yor. Temennim odur ki bu sü-
reci Cenevre’den önce çok daha 
olumlu bir şekilde tamamlaya-
lım.” ifadelerini kullandı. 

‘BU ÇALIŞMALARIMIZI 
SÜRDÜRECEĞİZ’

Rusya ziyaretinde MAKS-
2019 fuarını gezdiği, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile Su-57 uçaklarını incelediği 
anımsatılan Erdoğan, “Bu nok-
tada Türkiye’nin bir tasarrufu, 
Rusya ile bir iş birliği olacak 
mı?” sorusu üzerine, Rusya ile 
zaten bir iş birliği sürecinin 
başladığını söyledi.

Bunun en önemlisinin 
S-400 konusu olduğunu belir-
ten Erdoğan, fuarda yaptıkları 
incelemeden sonra ilgili ba-
kanlıklar ve kurumların, Rus 
muhataplarıyla görüşmelerini 
sürdürdüklerini dile getirdi.

Erdoğan, “Bu çalışmaları-
mızı sürdüreceğiz ve bunlarla 
birlikte bu sektörde de birçok 
karşılıklı alışverişlerin olabile-
ceğine inanıyorum. Tabii silahlı 
insansız hava araçları, ayrıca 
İHA’lar, bu konuda müşterek 

bazı adımları atma durumu-
muz da var. Şu anda 25 milyar 
dolar gibi bir ihracat hacmine 
ulaşmış olan Türkiye-Rusya, 75 
milyarı ve ardından 100 milyar 
doları hedeflemiş vaziyetteyiz 
ve bu konuda yoğun çalışmayla 
bu süreci çalıştırıyoruz.” diye 
konuştu.

Fuarda incelemelerde bulu-
nup, bilgiler aldığı hatırlatıla-
rak, “F35’e karşı Su-57’yi nasıl 
buldunuz?” sorusuna karşılık 
Erdoğan, şu değerlendirmede 
bulundu: “Bunların birbirle-
rine göre çok farklı özellikle-
ri var. Burada tabii özellikle 
F35’ler konusunda Amerika şu 
andaki tutumunu devam etti-
rirse biz tabii başımızın çare-
sine bakacağız. Su-35 mi, F35 
mi veya Su-57 mi vesaire gibi 
artık bunun masaya yatırılma-
sından öte biz savunma sana-
yimiz veyahut da savunmaya 
yönelik ne gibi tedbirler alırız, 
bu tabii bizim şu andaki tedbir 
paketlerimizin içerisinde yer 
alan konuştuğumuz konulardır 
ve vakti saati geldiğinde şartlar 
masaya yatırılarak, özellikle or-
tak üretim, kredi planlamaları, 
bunlara bakarak adımlarımızı 
atacağız. Çünkü biz pazar ol-
maktan çıkıp, pazar aramaya 
giden bir ülke olmak istiyoruz.”

‘BUNLAR DERDİMİZ DEĞİL’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Ali Babacan ve Ahmet Davu-
toğlu’nun parti kurma çalışma-
ları yürüttükleri, Beşir Atalay 
ve Sadullah Ergin gibi isimlerin 
AK Parti’den istifa ettikleri be-
lirtilerek, “Davutoğlu’nun ka-
tıldığı bir TV programında çok 
tartışılan bir cümlesi olmuştu. 
2015 seçimlerini 7 Haziran-1 
Kasım aralığını kastederek te-
rörle iyi mücadele etmediği 
konusunda kendisine eleşti-
riler yöneltilmişti, buna karşı 

‘O dönemki dosyaları açarsam 
bazı isimler insan içine çıka-
mazlar’ dedi. Hem bu sözleri 
hem de yeni parti adımlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
sorusuna şu yanıtı verdi: “Biz 
bunları geçmişte yaşadık. Öyle 
bizim partimizden grup kura-
cak şekilde ayrılıp ondan son-
ra esamesi okunmayanlar çık-
tı. Ayrılıp da şu anda CHP’nin 
içinde sığıntı durumuna düşen-
ler oldu. Bizim bunlar derdimiz 
değil. Biz artık AK Parti olarak 
elhamdülillah şu anda adeta 
bir tarih yazar konumdayız. AK 
Parti, hamdolsun ulusal olmak-
tan uluslararası boyuta çıkmış 
bir parti konumundadır ve bu 
arkadaşlar söyleyecekleri ne 
varsa bunların hepsini söyle-
sinler. Böyle lafla herhangi bir 
tehdit olmaz. Şu anda onlar bu 
söyleyebilecekleri bagajlarında 
ne varsa ortaya dökmelerinde 
fayda var. Döksünler ki biraz 
daha fayda elde edebilirler ama 
bizim böyle bir endişemiz yok. 
AK Parti Türkiye’de çalışmala-
rını en güzel şekilde ülke ya-
tırımı, insan yatırımı bunların 
hepsini sürdürüyor ama bir şey 
var, siz basın mensubusunuz, 
AK Parti olarak başında şah-
sımın ve arkadaşlarımın oldu-
ğu bu dava, ülkemin dört bir 
yanında neler yapmış, lütfen 
buna bakacaksınız. Unutmayın 
eşek ölür kalır semeri, insan 
ölür kalır eseri. Biz eserlerimiz-
le konuşuyoruz. Bizim eserler 
ortada. Bu eserlerle yolumuza 
devam ediyoruz. Bundan sonra 
da aynı şekilde yolumuza de-
vam edeceğiz. Bu hafta sonu 
Konya’dayım. Orada da birçok 
açılışlarımız var. Çarşamba Si-
vas’tayım, orada da açılışları-
mız var. Laf değil iş üretiyoruz, 
üretmeye devam edeceğiz.”
n AA
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Tribünde bir asker!
İstanbul hegemonyasının bu 

denli sarsılmadığı zamanlarda, şehir 
takımlarını tutmanın ne denli zor ol-
duğunu o dönemleri yaşayanlar an-
latır. Çünkü İstanbul takımı tutmamak 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Bir hata 
yapıp! şehrinizin takımını desteklese-
niz dahi yine de mutlaka bir İstanbul 
takımına sempatiniz olmalıdır. Böyle 
bir dönemde sadece Konyasporlu 
olabilmek bile büyük bir duruşken, 
bir askerin bütün yadırgamalara rağ-
men üniformasını çıkarıp şehir şehir 
Konyaspor peşinde koşması ise pek 
rastlanılan bir durum değil elbette. 
Size pek rastlanmayanlardan biri-
ni anlatmak istiyoruz bugün. Özkan 
Çam. Tribünde bir asker, kışlada bir 
Konyasporlu.

Emekli subay Özkan Çam ile 
kışlada Konyasporlu olmayı, Atatürk 
stadını, eski tribün anılarını konuştuk.

25 YILLIK HİZMETİN ARDINDAN 
YENİDEN KONYA

Ben Özkan Çam, 1968 Konya 
doğumluyum. Evli ve iki çocuk baba-
sıyım. Çocukluğum Anıt ve eski stad-
yum civarında geçti. 4. ve 5. sınıflarda 
Konyaspor’un yaz okullarına katıldım. 
O dönem bölge karmalarında oyna-
dım. Konyaspor ile tanışmam da o 
tarihlere tekabül ediyor. 1983 yılında 
orta okulu bitirdikten sonra Kuleli As-
keri Lisesi’ne başladım. Yatılı okulda 
birçok farklı ilden arkadaşlarımızla 
beraber hafta sonlarında İstanbul ta-
kımlarının maçlarına giderdik. Orada 
deplasman tribününde yer alan taraf-
tarları görünce ‘Acaba bir gün biz de 
buralarda yer alabilir miyiz’ diyerek 
aklımızdan geçirirdik. Üniversite eği-
timi için Ankara’ya gelerek Kara Harp 
Okulu’nda okudum. Oradaki mezuni-
yetin ardından 25 yıl boyunca subay 
olarak Türkiye’nin farklı yerlerinde 
görev yaptım. Birkaç yıl önce de kendi 
isteğimle emekli oldum ve Konya’da 
yaşamaya başladım.

KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN 
KONYASPOR

Dediğim gibi Konyaspor ile ta-
nışmam yaz okulu ve minik takım ile 
başladı. O dönemlerde hafta sonları 
maçlara gitmeye başladım. O heye-
canı küçük yaşlarda tattım. Stadyum-
daki çim kokusunu aldım. 70’li yılların 
sonu ve 80’li yılların başı beni en çok 
cezbeden yıllardı. Konyaspor’un kıpır-
danmaya başladığı yıllar o zamanlar. 
O dönem Konyaspor 4 yıl boyunca 
şampiyonluk yarışını rakiplerine 
kaptırdı. (Kayseri, Adana Demir, Di-
yarbakır, Sakaryaspor). Ertesi sene 
Konyaspor’un beş maçlık cezalı olma 
sürecinde bir Bakırköy maçı vardı. 
Ankara’da oynandı. O süreç Kon-
yaspor’un dönüm noktası oldu diyebi-
liriz. Çok kalabalık bir maçtı, çok taraf-
tar gelmişti. O gün maçı izleyenler bu 
sene çıkacağız demişti. O günler çok 
hareketli geçmişti ve 87-88 sezonun-
da da şampiyonluk geldi zaten. 

YATILI OKULDAKİLER 
İÇİN BİR DESTEK

O zamanlar bizim gibi gurbette 
olanlar için ayrı bir heyecanlı geçmiş-

ti. Hafta sonu akşamları maç sonuç-
larına ulaşamazdık. Pazartesi günü 
ilk işimiz gazete bulmak olurdu. Baş-
ka şehirlerden gelen arkadaşlarımız 
vardı okulda, kendi memleketlerinin 
takımını tutan, hepsiyle birlikte ligleri 
takip eder o heyecanı yaşardık. Ma-
latyalı, Kayserili, Eskişehirli… Yatılı 
okullarda kendi memleketinin takımı-
nı tutmak, insana bir destek, bir ışık 
gibidir… 
KONYA’DA TRİBÜN KÜLTÜRÜ VAR 

AMA TRİBÜNCÜLÜK ZOR
Konyaspor’da tribün kültürü yeni 

değil. Çok eskiden gelen bir şey. Eski 
yıllarda bir Sakarya maçı vardı, saat-
ler öncesinden kapı kapanmıştı. Belki 
30 bin kişilik daha yer olsa stadyum 
yine dolardı. Konyaspor çok seviliyor-
du, çok değer veriliyordu. Tabi Kon-
yaspor’un bazı kırılma noktaları oldu. 
İnsanlar tribünden ve takımdan soğu-
du. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. 
Konya’da şampiyonluğa oynamadığı-
nız zaman taraftar kitlesinde bir uzak-
laşma oluyor. Takımımızın alt ligde 
olduğu 10 yıllık bir süreç vardı o za-
manlarda, insanlar çok uzaklaşmıştı 
Konyaspor’dan. İstanbul takımlarına 
yönelenler oldu. 2003 yılında şampi-
yonluk maçında 5-1 önde olmamıza 
rağmen son dakikada gol yedik diye 
kalecimize kızanlar olmuştu… Kon-
ya’da tribüncülük zordur.

HİÇBİR ZAMAN İSTANBUL 
TAKIMI TUTMADIM

Ben İstanbul’da okumam ve ora-
da sürekli olarak İstanbul takımlarının 
maçlarına gitmeme rağmen hiçbir 
zaman İstanbul takımı tutmadım. Se-

vemedim o takımları. Kendiliğinden 
gelişen bir duygu oldu. ‘Ben Konya-
lıyım, şehrimin takımını tutacağım’ 
diye bir inadım da olmadı. Konya’da 
Konyaspor’u bu şekilde seven kaç kişi 
vardır bilmiyorum… 2. Lig’de sürün-
düğümüz dönemlerde bile İstanbul 
takımı tutmak aklımdan geçmedi. 

KONYASPOR İÇİN 
AİLEMİ İHMAL ETTİM

Bazı insanlar futbolu sevmeyebi-
lir, boş olduğunu düşünebilir. Saygı 
duyarım. Benim için futbol önemli 
bir sosyal faaliyet. Bu şehirde birçok 
branşta faaliyet yapıldı ama futbolun 
yerini alamadı. İnsanların ilgilisi-
ni çeken şey Konyaspor. Bu takım 
Konya şehrinin önemli bir markası 
ve olgusu. Ben maça gidince 90 
dakika boyunca çok farklı duygular 
yaşıyorum. Hüzün, heyecan, coşku, 
nefret… Bu bana iyi geliyor. Bazı 
maçlarda eşimi ve çocuklarımı ihmal 
ettiğim oldu. Bazen eşim beni maça 
uğurlarken, ‘inşallah yenilirsiniz’ di-
yerek serzenişte bulunurdu. Öncelik 
hep Konyaspor’du. Çalıştığımız dö-
nemde yıllık izinlerimizi maçlara göre 
ayarlardık, yakın şehirde olduğumuz 
zaman her hafta sonu maça gelmeye 
çalışırdık. Mümkün olduğu zamanlar-
da deplasman kaçırmamaya çalıştık. 
Deplasmanlar zor geçiyordu tabi, 
itilip kakılmak, hor görülmek, yemek 
su bulamamak… Ama orada alınan 
bir galibiyet hepsini unutturuyordu. 
Tribün benim için keyifliydi, halen de 
keyif almaya devam ediyorum. 

‘İLK KEZ BİR KONYASPOR 
TARAFTARI GÖRÜYORUM’

Konyaspor tribünlerinden ta-
nıştığımız birçok arkadaşım benim 
mesleğimi ve rütbemi bilmez. Ben 
onu hiçbir zaman öne çıkarmadım. 
Ben orada sadece Konyaspor’un bir 
savaşçısı olarak yerimi aldım. Aske-
riyede Konyaspor maçlarından son-
ra galip gelmişsek kimse gelmezdi 
yanıma. Ama yenildiğimiz zaman 
arkadaşlarım kesinlikle uğrarlardı, 
benimle uğraşırlardı hep. Konyaspor 
benim kimliğim olmuştu. Bazen gelir-
lerdi bana, ‘ben ilk defa bir Konyaspor 
taraftarı görüyorum, ne alaka yani 
Konyaspor’ diye sorarlardı. ‘Futbolla 
neden ilgileniyorsun, yakışıyor mu’ 
diyen bile oldu. Ama ben genelde 
güler geçerdim, keyfime bakardım. 
Tribünün bir takım madde kullanan, 
işi gücü olmayan insanlara ait ol-
duğu iddiası kesinlikle doğru değil. 
Her kesimden insanın buluştuğu bir 
yer orası. Bazı tribünlere bakıyoruz 
ailesi ile maça gidiyor, 90 dakika 
susmadan destek veriyor. Çok güzel 
bir sosyal faaliyet maçlar. O kötü algı 
yakın zamanda tamamen yıkılacak. O 
heyecanı yaşamak için o stadyumdaki 
yerimizi almalıyız.
TRİBÜNCÜ GENÇLER GELİRDİ HEP

Benim görev yaptığım dönemde 
tribüncü çocuklar gelirdi tabi askerlik 
görevi için. Onlarla sohbet ederdik. 
Bir Galatasaraylı taraftar gelmişti, 
parmağında yara vardı. Fenerbahçe-
lilerle yaptıkları kavgada yaralanmış. 
Taraftar kartı vardı ve profesyonel 
taraftarız derdi hep. ‘Kulüp otobüsü-
müzü, uçak biletimizi, kumanyamızı 
verir. Bütün maçlara gideriz’ demişti. 

KONYASPORLULARA 
GÖNÜL AYRIMCILIĞI

Konyaspor taraftarı da geldi tabi. 
Onlara bir gönül ayrımcılığı yaptığı-
mız olmuştur illa ki. (Gülerek) Aslında 
şimdiye kadar Konyasporlu olduğu 
için hep hor görülen çocuklar, askeri-
yeye gelince ve benimle karşılaşınca 
şaşırıyorlardı tabi. Konyasporlu ol-
mam bazen çok ilginç karşılanıyordu 
ama bu şekilde ezberin dışına çıkmak 
bir karakter özelliği sanırım. 

‘BEN DAVULCUYA KIZ VERMEM’
Biraz da anılardan bahsetmek 

gerekirse; Tribünde eskiden Murat 
Durak vardı. Nam-ı diğer Hayvan 
Murat. Kendisi bir zamanlar davul 
çalardı. Bir gün davulu kenara bırak-
mış, kenarda oturup düşünüyordu. 
Hayırdır falan dedik. Meğerse Murat, 
kız istemeye gitmiş ve orada kızın ba-
bası, ‘Ben seni maçlardan biliyorum, 
davul çalıyorsun. Ben davulcuya kız 
vermem’ demiş. Murat da ben artık 
davul falan çalmayacağım dedi. Ama 
aradan biraz zaman geçti, maçta bir 
gol oldu. Sonra bir baktık Murat yine 
davulun başında coşkuyla davula vu-
ruyor. Yani maçta gol olunca bir anda 
her şeyi unutuyorsunuz. 

‘BURASI KONYA İSRAİL DEĞİL’
Süper Lig’e ilk çıktığımız dönem-

lerde bir Fenerbahçe maçı vardı iç 
sahada. Biz 8 Nolu tribünündeydik, 
Fenerbahçeliler sonradan adına yeni 
yeşil denilen yerde deplasman tribü-
nünde. Okullar tarafı (yeni skorboard) 
tarafı kale arkası da güvenlik nedeni 
ile boş bırakılmıştı. Levis Hüseyin 
vardı tribünde eskilerden. Dışardan 

bir Fenerbahçeliyi döverek atkısını 
almış. 8 Nolu’dan kale arkasına atla-
dı ve bize dönerek ‘bana küfür edin, 
yuhlayın’ dedi. Biz ne olduğunu anla-
madan Fenerbahçeliler tarafına koş-
maya başladı. Fenerbahçeliler de 
biz yuhlayınca ve Hüseyin’in elinde 
atkı olunca Fenerli sandılar. Hüse-
yin, kale arkasının bir kısmına asıl-
mış olan Fenerbahçe bayrağı vardı, 
onu asılıp tekrar bize doğru koşmaya 
başladı ve Fenerbahçeliler ancak 
o zaman anladılar Hüseyin’in Kon-
yasporlu olduğunu. Onlar da demir-
lere tırmanmaya başladı. Allah’tan 
ortada polis engeli vardı. İki taraf 
karşı karşıya gelmedi ama bayrak 
yırtılmıştı bile. Polis, Hüseyin’i ters 
kelepçe yaptı tabi. Bütün Konyaspor 
tribünleri, ‘Burası Konya, İsrail değil’ 
şekilde bağırmıştı. (Gülerek)
ŞOFÖR ‘UYUMUŞSUM YAVV’ DEDİ

Yakından zamandan bir anım 
var. Samsun’daki Süper Kupa fina-
linden sonra Ankara’ya giden bir 
deplasman otobüsüne bindim. Yine 
Ankara’ya giden otobüslerden biri 
bozulmuş, yoldan Konyasporlu arka-
daşları da aldık, otobüste 70-80 civa-
rı taraftar vardı. Ben şoförün yanında 
oturuyordum. Bir ara baktım bir sağa 
bir sola gidiyoruz. Hemen şoförü 
uyardım abi ne oldu diye. O da ga-
yet normal bir şekilde Konya şive-
siyle ‘uyumuşsum yavv’ dedi. Şoför 
Konya’dan çıktıktan sonra dinlenme 
imkanı bulamamış hiç. Deplasman 
otobüslerden bu tür sakıncalı durum-
larda olabiliyor tabi. 
AMCADAN HAKEME: HAKİTTİ AMMA

Eski stadyumda bir maçtaydık 
ama hangi takıma karşı oynadığımızı 
hatırlamıyorum. Yaşlı amcalarımız 
vardı. Ama hepsi Konyaspor’u derin-
den, yürekten seven insanlar. Yanı-
mızdaki arkadaşlarımızdan biri maç 
esnasında hakeme küfür etti. Amca-
lardan biri de arkadaşı uyardı, ‘küfür 
etme ayıp oluyor’ diye. Başka bir am-
camız vardı orada, sigarasından derin 
bir nefes çekti ve yine Konya şivesiyle, 
‘hakitti amma’ dedi. Belki bu konuş-
malar yazıya döküldüğünde o hazzı 
vermeyebilir ama gerçek Konyalılar o 
amcayı kafasında canlandırarak o anı 
yaşayacaklardır. Biz o an maçı bırakıp 
uzun bir süre amcaya gülmüştük. 

ESKİ STADYUM… KIRILAN 
CAMLAR KIRILAN KALPLER…
Konya Atatürk Stadyumu öyle bir 

şey ki… Bizim gençliğimiz, çocuklu-
ğumuz, hayallerimiz, anılarımız, çim 
kokusu, köfte kokusu… Ben eski stad-
yuma turnikeden 3’e 1 yaparak da gir-
dim, kale arkasında, maratonda, VIP 
daveti ile VIP’e de girdim. Yani öyle 
ki bir maça 3’e 1 yaparak girdim, bir 
maça VIP davetli olarak geldim. Her 
şeyi yaşadık orada. Çok güzel anılar, 
kargaşa, hayal kırıklıkları, umutsuz-
luk, kavgalar… Stadımız gelen mi-
safir takım taraftarları ile acı – tatlı 
atışmalarımız oldu. Kırıklan camlar, 
kırılan kalpler… Kimler geldi kimler 
geçti oradan.  n YUNUS ALTINBEYAZ / 
MUHAMMED SAYDAM

İstanbul takımı tutmanın, hayatın değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir kural olduğu zamanlarda Konyasporlu olmak başlı başına bir duruş. Gurbette, 
gurbetin belki de en çok hissedildiği yer olan kışlada, Konyasporlu kalmak ise sabır. Bazılarına bunlar da yetmeyebilir. O subay üniforması çıkar, 

formalar giyilip, atkılar takılır ve deplasman yoluna çıkılır. Konyaspor tribünlerinin eskilerinden emekli asker Özkan Çam’ın hikayesini sizler için dinledik
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Meram Kara Kartallar yeni 
sezon hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Kümeyi 26 puan-
la 9. Sırada tamamlayan Meram Kara Kartallar, yeni 
sezon için çalışmalara başladı. Meram Kara Kartallar 
yeni sezon hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar 
teknik direktör Faysal Bayramoğlu yönetiminde ilk 
antrenmanını yaptı. Geçtiğimiz sezon 26 puan topla-
yarak ligi 9. Sırada tamamlayan Meram Kara Kartallar 
bu sezon ligi daha iyi bir noktada tamamlamayı he-
defliyor. Meram Kara Kartallar teknik direktörü Faysal 
Bayramoğlu, “Geçtiğimiz sezon bizim için talihsiz bir 
sezondu. Sahada iyi bir oyun sergiledik ancak sonuca 
ulaşma anlamında büyük bir problemimiz oldu. Pozis-
yona girme anlamında sıkıntı yaşamadık ancak pozis-
yonları gole çevirme anlamında büyük bir eksiğimiz 
vardı. İnşallah bu sezon bu sorunun da üstesinden ge-
lerek üst sıralarda yer almaya çalışacağız. Ligde güç-
lü takımlar var ama biz de genç bir takımız inanırsak 
yapamayacağımız bir şey yok.” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Konya amatöründe 
temsilciler belirlendi

Konya Amatör Küme 2019-2020 Futbol Sezonu’n-
da futbol il temsilcisi ve tertip komiteleri seçimi Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda 
gerçekleşti. Amatör spor kulüpleri yöneticilerinin katı-
lımı ile yapılan toplantıya Federasyon Başkanı Remzi 
Ay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Remzi Ay’ın açılış 
konuşması sonrasında devam eden toplantıda tertip 
komitelerine tek liste ve futbol il temsilciliği görevine 
tek aday olarak teklif sunulan Tahir Taşyüz oy çokluğu 
ile seçildi. Seçimler sonrasında 12 takımın katılımı ile 
büyükler Süper Grup ilk hafta maçları belirlendi. Yine 
10’arlı 2 grup halinde belirlenen 1. Amatör Küme A ve 
B grupları ile ilk hafta maçları belli oldu.  
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Süper Amatör Küme’de 
ilk hafta fikstürü çekildi

Ekim ayında başlaması planlanan Konya Amatör 
Küme’de fikstür çekimi yapıldı. 12 takımlı ligde ilk 
hafta programı şu şekilde; Karapınar Belediyespor – 
Gölyazı Belediyespor, Ç.Çumra Belediyespor – Sey-
dişehir Belediyespor, Öntur Havzanspor – Ilgın Bele-
diyespor, Akören Kültürspor – Meram Kara Kartallar, 
Saiteli Kadınhanı Belediyespor – Selçukspor, Kulu 
Belediyespor – Cihanbeyli Belediyespor. Konya Süper 
Amatör Küme’de geçtiğimiz sezon Cihanbeyli Beledi-
yespor’un da lige yükselmesi ile iki Cihanbeyli takımı 
mücadele edecek. Ligde Ç. Çumra Belediyespor ve 
Gölyazı Belediyespor’un yanı sıra Bölgesel Amatör Li-
gi’nden düşen Karapınar Belediyespor şampiyonluğun 
en güçlü üç adayı olarak dikkat çekiyor.  
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Yavru Kartal ilk 
maçına çıkıyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, sezonu yarın Çorum 
deplasmanında açacak. Yeşil-beyazlı ekip Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyumu’nda oynanacak 

maçta saat 16.30’da Yeni Çorumspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Sait Tuzcu yönetecek
TFF 2. Lig’de 2019-2020 sezonu bu-

gün Kırmızı Grup’ta oynanacak ilk haf-
ta müsabakalarıyla başlayacak. Beyaz 
Grup’ta ise maçlar yarın oynanacak. TFF 
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz 1922 Konyaspor, sezonu yarın 
Çorum deplasmanında açacak. Yeşil-be-
yazlı ekip Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyu-
mu’nda oynanacak maçta saat 16.30’da 
Yeni Çorumspor ile karşılaşacak. 1922 
Konyaspor’un ilk maçını Sait Tuzcu, Birtan 
Yavuz ve Cankut Gönenç hakem üçlüsü 
yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise 
Enver Aydın olacak.

ZORLU YARIŞ BAŞLIYOR 
TFF 2. Ligde zorlu yarış başlıyor. Lig-

de toplam 36 takım, 18’erli olarak beyaz 
ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulü-
ne göre mücadele edecek. Sezon sonunda 
her iki grupta birinci olan takımlar doğru-
dan TFF 1. Lig’e yükselecek. Gruplarda 
2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig’e 
yükselecek 3. ekibin belirleneceği play-off 
müsabakalarına katılacak. Müsabakalar 
sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıra-
ları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig’e düşe-
cek. TFF 2. Lig’de normal sezon 25 Nisan 
2020 tarihinde sona erecek.

1922 KONYASPOR’DA YENİ OLUŞUM
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-

yaspor’da geçtiğimiz sezonun tamamlan-
masından sonra ilk olarak yeni yönetim 
kurulu belirlendi. Yapılan olağanüstü ge-
nel kurulda başkanlığa Ramazan Özbek 
seçildi. Geçtiğimiz sezon yönetim kurulu 
kararı ile takımın ismi Konya Anadolu 
Selçukspor yerine 1922 Konyaspor olarak 
değiştirilmişti. 1922 Konyaspor’un yeni 
yönetimi, geçtiğimiz sezon takımı ligde 
tutan Teknik Direktör Abdurrahman Bay-
sangur ile yola devam etme kararı aldı. 
Maliyeti düşük ama yüksek verim verecek 
oyuncularla anlaşma yoluna giden yeni 

yönetim, kurduğu kadro ile Beyaz Grup’un 
en değerli 3.takımı oldu.

HAFTANIN MAÇLARI
1 Eylül Pazar: 16.00 Gümüşha-

nespor-Samsunspor (Gümüşhane Ye-
nişehir), 16.30 Yeni Çorumspor-1922 

Konyaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu), 16.30 
BAK Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM), 
17.00 Pendikspor-Sarıyer (Pendik), 17.00 
Kırklarelispor-İnegölspor (Kırklareli Ata-
türk), 17.00 Manisa Futbol Kulübü-Zon-
guldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor 

Tesisleri), 18.00 Amed Sportif Faaliyet-
ler-Sancaktepe Futbol Kulübü (Diyarba-
kır), 20.00 Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu 
Trabzon (Tarsus İlçe), 20.00 Afjet Af-
yonspor-Hacettepe (Zafer). 
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Türkiye, amatör futbolda Avrupa’da 1 numaraya yükseldi
Kadroları hiç profesyonel olma-

mış ve profesyonel liglerde oyna-
mamış amatör futbolculardan kurulu 
takımların mücadele ettiği UEFA Böl-
geler Kupası (UEFA Regions’ Cup) 
sıralamasında Türkiye, birinci sıraya 
yükseldi. UEFA Bölgeler Kupası sıra-
laması, takımların son üç şampiyonda 
elde edilen sonuçlar dikkate alınarak 
hazırlanıyor. UEFA, Almanya’da 18-
26 Haziran tarihlerinde düzenlenen 
son turnuvanın ardından 2020-2021 
dönemi için 39 üye ülkesini kapsayan 
sıralamayı açıkladı.

Türkiye, 2018-2019 sezonunda 
oynadığı maçlarda topladığı 5.000 
puanla son üç sezonda 14.333 puana 
ulaşıp, 1. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlıla-
rı 14.000 puanla Hırvatistan ve 12.667 

puanla İrlanda Cumhuriyeti takip etti.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 

14 bölgesinden çıkan amatör takım 
karmalarının mücadelesinde şampi-
yon olan karma, ülkemizi UEFA Böl-
geler Kupası’nda temsil etme hakkı 
kazanıyor.

Türkiye 2014-15 sezonunda An-
kara Karması, 2016-17 ve 2018-19 
sezonlarında ise İstanbul Karması 
tarafından temsil edildi. Her üç şam-
piyonada da finallere kalan karmala-
rımız, bronz madalya kazanmıştı.

ALİ DÜŞMEZ: SIRA AVRUPA 
ŞAMPİYONLUĞUNA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu İcra 
Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kuru-
lu Başkanı Ali Düşmez, Türkiye’de 
amatör futbol kültürü oluşturmak için 

çalıştıklarını belirterek, şu görüşleri 
paylaştı: “Türkiye’de 24 bin civarı ta-
kımda 315 bini geçen amatör lisanslı 
futbolcu, 100 bini aşkın maçta samimi 
duygularla futbol oynuyor. Türkiye’nin 
UEFA sıralamasında 1 numaraya yük-
selmesi, bu samimi futbol sevdalıla-
rının istikrardan doğan başarısıdır. 
Bu başarının 2020-21 UEFA Bölgeler 
Kupası’nda şampiyonlukla taçlanaca-
ğından eminim. Avrupa sıralamasın-
da birinciyiz. Daha önce biz üç bronz 
aldık, bir şampiyonluk kupamız eksik. 
Son finallerde ev sahibi Almanya’ya 
şanssız bir golle yenilerek finali kaçır-
dık. Sıranın Avrupa şampiyonluğuna 
geldiğine inanıyorum. Bunun altyapı-
sını oluşturmaya çalışıyoruz.” 
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Konya Spor Lisesi öğrencisi Avrupa üçüncüsü oldu

26 - 31 Ağustos 2019 tarihleri ara-
sında Macaristan’da düzenlenen Kick 
Boks Gençler Avrupa Şampiyonası’n-
da mücadele eden Konya Spor Lisesi 
öğrencisi ve Selçuklu Belediyespor 
sporcusu Fatih Koçyiğit, bronz madalya 
kazandı. Konya Spor Lisesi öğrencisi ve 
Selçuklu Belediyespor sporcusu Fatih 
Koçyiğit, Kick Boks Avrupa Şampiyona-

sı’nda kulüplerini, Konya Spor Lisesi’ni, 
Konya’yı ve ülkemizi en güzel şekilde 
temsil ederek Avrupa üçüncüsü olmayı 
başardı ve bronz madalya kazanmaya 
hak kazandı.

VEYSEL DUDU 
SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Konyalı sporcuların başarılı sonuç-
lar almasının ardından Konya Spor Li-

sesi Müdürü Veysel Dudu bir açıklama 
yayınladı. Dudu, yaptığı açıklamada 
sporcuları tebrik ederken, Konya Spor 
Lisesi’nden böyle bir başarının yakalan-
masının gurur verici olduğunu belirtti. 
Veysel Dudu, “Konya Spor Lisesi öğ-
rencisi Fatih Koçyiğit, Kick Boks Avrupa 
Şampiyonası’nda bronz madalya kaza-
narak Avrupa üçüncüsü olması, okulu-

muz ve Konya’mız adına gurur vericidir. 
Öğrencimizin azimli ve gayretli çalışma-
ları sonucunda kulüplerini, okulumuzu, 
Konya’mızı ve ülkemizi en güzel şekilde 
temsil ederek madalya kazanmasından 
dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.  
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Konyaspor akademisinden örnek turnuva
Konyaspor Futbol Akademisi ta-

rafından organize edilen ‘Konyaspor 
Akademi Cup 2019’  sona erdi. 28-
29 ve 30 Ağustos 2019 tarihlerinde 
Tatlıcak Tesisleri’nde U14 ve U15  
kategorilerinde gerçekleştirilen tur-
nuva boyunca toplam 12 karşılaşma 
oynandı.

Turnuvaya Konyaspor’un yanı 
sıra Altınordu, Başakşehir ve Antal-
yaspor kulüpleri katıldı. Organizas-
yon boyunca müsabakaları birçok 
teknik adamın yanı sıra U14 Milli 
Takım teknik direktörü Güngör Şa-
hinkaya, U14 Milli Takım antrenö-
rü Sinan Turhan, U16 Milli Takım 
antrenörü Övünç Soykan Başar ve 
sporcuların aileleri de takip etti. Mü-
sabakaların dışında sporcu kafileleri 
Konya’nın tarihi ve turistik yerlerine 
düzenlenen geziler ile bilgi ve gör-
gülerini artırırken, kulüpler arasında 
farklı etkileşimler yaşandı.  Futbol 

Akademisi tarafından geleneksel 
hale getirilen Organizasyon Kon-
ya’nın tanıtımı ve Akademi takımla-
rının gelişim sürecine katkı sağladı.

Dün müsabakaların tamamlan-
masının ardından Tatlıcak Tesisle-
ri’nde ödül töreni düzenlendi.

Başarılı olan sporculara madal-
ya ve kupaları Konyaspor Yönetim 
Kurulu üyesi ve Alt Yapı Sorumlusu 
Zahir Renklibay, Genç Milli takım 
antrenörleri Güngör Şahinkaya, Si-
nan Turhan, Övünç Soykan Başar, 
Akademi Koordinatörü Taner Ay ve 
antrenörler tarafından takdim edildi. 
Turnuvanın en iyi kalecisi Altınordu 
Kulübünün U14 takımı kalecisi Ser-
can Demirkıran olarak seçilirken, en 
iyi futbolcu olarak Altınordu Kulübü-
nün U15 takımı oyuncusu Mert Fur-
kan Bayram olarak belirlendi.

Müsabakaları yöneten hakemle-
re hediyelerin takdim edildiği prog-

ramda Altınordu Kulübü tarafından 
Kulüp Başkanı Hilmi Kuluk adına 
hazırlanan formayı Hilmi Kulluk 
adına yönetim kurulu üyesi Zahir 
Renklibay aldı. Konyaspor Yönetim 
Kurulu üyesi ve Alt Yapı Sorumlusu 
Zahir Renklibay  turnuvamıza gös-
terdikleri ilgi nedeniyle Milli Takım 
Antrenörleri Güngör Şahinkaya, 
Sinan Turhan ve Övünç Soykan Ba-
şar’a plaket takdim ederken Akade-
mi Koordinatörü Taner Ay misafir 
takım antrenörlerine günün asına 
hazırlanan plaketleri verdi.

 Turnuva sonunda takım sırala-
maları ise şu şekilde oluştu

U14 kategorisi: 1. Altınordu, 
2-Konyaspor, 3- M.Başakşehir, 
4-Antalyaspor

 U15 kategorisi: 1. M.Başakşe-
hir, 2. Altınordu, 3. Konyaspor, 4. 
Antalyaspor 
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Abdou Razack Traore 
Sivasspor’a gidiyor

Demir Grup Sivasspor, son olarak 
Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki 
forvet oyuncusu Abdou Razack Traore 
transferini bitirmeye çalışıyor. 

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay’ın bizzat istediği Abdou Ra-
zack Traore ile ilgili kulüpten resmi bir 
açıklama kısa bir zaman sonra yapıl-
ması bekleniyor. Traore, 28 Aralık 1988 
tarihinde Fildişi Sahili’nin başkenti Abi-
djan’da dünyaya geldi. Futbola Excel-
lence FC altyapısında başlayan Traore, 
ilk profesyonel sözleşmesini 2005 se-
nesinde Fas’ın en önemli kulüplerinden 
Raja Casablanca ile imzaladı. Burada 
sadece 1 sezon kaldı ve yalnızca 4 maç-

ta görev aldı. 
2006 senesinde Norveç’in köklü ku-

lüplerinden Rosenborg’a transfer oldu. 
4 sezon formasını giydiği takımda 51 
maçta görev aldı ve 3 gol attı. 2010 se-
nesinde de Polonya 1. Lig ekiplerinden 
Lechia Gdask’a transfer olan Traore, 
2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden 
Gaziantepspor’a geldi. 1 sezon sonra 
Kardemir Karabükspor’a giden Traore, 
2015 senesinde de Konyaspor’a kira-
landı. Konyaspor’da geçen sezon 21 
maçta görev alan Traore, 3 kez asist 
yaparken, sezon boyunca 4 sarı kartla 
cezalandırıldı. 
n İHA

Antalya’ya patla!
İyi futboluna rağmen sezona 2 beraberlik ile başlayan Konyaspor, içinde biriktirdiği enerjiyi boşaltması için çok uygun 

bir maça çıkıyor. Anadolu Kartalı bugün evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı 
hakem Ümit Öztürk yönetecek. Yeşil beyazlılar, rakibini mağlup ederek iyi futbolunu taçlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor bugün 
evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma saat 
19.15’te başlayacak ve hakem Ümit Öztürk tarafından 
yönetilecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan 
Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise 
Erkan Engin.  Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Özgüç 
Türkalp ve Emre Malok.

KAZANMAKTAN BAŞKA İHTİMAL YOK
Sezona oyun olarak iyi bir başlangıç yapan ancak 

henüz galibiyetle tanışamayan Konyaspor, bugünkü 
kritik mücadeleyi kazanarak üzerindeki baskıyı atmayı 
amaçlıyor. İyi oyuna rağmen skor bulmakta zorlanan 
Anadolu Kartalı ilk 2 maçını beraberlikle tamamlamış-
tı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanından alınan 1 
puan moral olurken, 2 beraberliğin anlam kazanabil-
mesi için Konyaspor’un mutlaka kazanması gerekiyor. 

Yeşil beyazlılar uzun süredir kazanamamasına 
rağmen desteğini sürdüren taraftarını da mutlu etmeyi 
hedefliyor. 

ANTALYA’YA KARŞI 
5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Konyaspor bugün evinde ağırlayacağı Antalyaspor’a 
karşı 5 maçtır kaybetmiyor. Son oynanan maçta rakibi-
ni 2-0 ile geçmeyi başaran Konyaspor, daha önce karşı 
karşıya geldiği 4 maçı ise beraberlikle tamamlamıştı. 

Konyaspor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor’u ko-
nuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi. Konyaspor ile oyna-
dığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan An-
talyaspor (6B 4M), bu süreçte tek galibiyetini 2015/16 
sezonunda aldı.

RAKİP DENİZLİ GAZİSİ
Konyaspor’un bugünkü rakibi Antalyaspor lige iyi 

bir başlangıç yapmış ve ilk hafta deplasmanda Gözte-
pe’yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Geçen hafta evin-
de ligin yeni ekibi Denizlispor’u ağırlayan Akdeniz ekibi 
karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. 

Konyaspor karşısında en az 1 puan hedefleyen An-
talyaspor, Konyaspor’a karşı olan şanssızlığını kırmayı 
hedefliyor. 

TARAFTAR GOL İSTİYOR
İyi futboluna rağmen skor bulmakta zorlanan Kon-

yaspor’da taraftarlar artık takımın gol sorununu çöz-
mesini bekliyor. Özellikle Riad Bajic, Deni Mlosevic 
ve Ömer Ali Şahiner’den çok şey bekleyen Konyaspor 
taraftarı, bugünkü maçta Konyaspor’un beklenen patla-
mayı yapmasını bekliyor.

Tahmini 11: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Fer-
hat, Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fa-
rouk Miya, Riad Bajic. n SPOR SERVİSİ

Milli takım antrenörlerinden 
Aykut Kocaman’a ziyaret

‘Konyaspor Akademi Cup 2019’ Turnuvası’nı takip 
etmek üzere Konya’da bulunan U14 Milli Takım Teknik 
Direktörü Güngör Şahinkaya, U14 Milli Takım Antrenörü 
Sinan Turhan, U16 Milli Takım Antrenörü Övünç Soykan 
Başar ile Akademi Koordinatörü Taner Ay Kayacık Tesis-
leri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı ziyaret etti.

Ziyarette Aykut Kocaman ile sohbet eden Genç Milli 
Takım antrenörleri, düzenlenen Organizasyon ve Konya 
şehrinden övgüyle bahsetti.  

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaret 
sırasında Genç Milli Takım antrenörleri Güngör Şahin-
kaya, Sinan Turhan ve Övünç Soykan Başar, Tatlıcak 
Tesislerinin yapılanması, alt yapı yatırımları konusunda 
Konyaspor Kulübüne ve süreçte emeği geçen herkese 
teşekkür ettiler.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 3. hafta 
heyecanı başladı

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftası dün oynanan 2 
karşılaşma ile başladı. Temsilcimiz Konyaspor’un evin-
de Antalyaspor’u ağırlayacağı bugün ise önemli maçlar 
oynanacak. Konyaspor’un 19.15’te başlayacak maçının 
hemen ardından ligin yeni ve flaş ekibi Denizlispor, se-
zona kötü bir başlangıç yapan Göztepe’ye konuk olacak. 
Günün bir diğer maçında ise Beşiktaş evinde Çaykur Ri-
zespor’u konuk edecek. 

Bugün: 19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyük-
şehir Belediye), 21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Voda-
fone Park), 21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova 
Aziz Kocaoğlu)

Yarın: 19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Er-
yaman), 19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gazian-
tep (Yeni 4 Eylül), 21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ül-
ker), 21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni 
Malatya)  n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6
2.ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6
3.Y. DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
4.Ç. RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
5.TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
6.D. G. SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
7.Y. MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
8.BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3
9.ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3
10.GAZİŞEHİR F. K. 2 1 0 1 4 6 -2 3
11.KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12.ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2
13.İ. M. KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1
15.KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1
16.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0
17.M. BAŞAKŞEHİR FK 2 0 0 2 1 5 -4 0
18.GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Recep ve Musa Araz 
Bursaspor’a imza attı

Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu 
Recep Aydın ve beklenileni veremeyen 
isimlerden Musa Araz TFF 1. Lig ekiple-
rinden Bursaspor’a imza attı.

Transfer tahtasını açan Bursaspor, 
8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Daha 
önce anlaşma sağlanılan Çağlar Şahin 
Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep 
Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri ve Ay-
kut Akgün’ün yanı sıra geçen sezonu Bo-
luspor’da geçiren Senegalli oyuncu Ma-
madou Diarra da sözleşme imzaladı. 

Yeşil beyazlı ekibe kiralık olarak ge-
len Musa Araz de, “Bursaspor’u herkes 
biliyor, yeri Süper Lig. Elimizden gelen 

her şeyi yapacağız” derken, kaleciler-
den Çağlar Şahin Akbaba, “Herkesin 
hayali Bursaspor’da oynamaktır; bu, bu 
sene bize nasip oldu. Bursaspor’u şam-
piyon yapmaya geldik” dedi. 

Öte yandan dün anlaşılan 7 oyun-
cunun yanında Bursaspor’un ilk yabancı 
transferi olarak imza törenine katılan 
Mamadou Diarra, Türkiye’nin en büyük 
kulüplerinden Bursaspor’da olmaktan 
dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, 
“Süper Lig’e dönmek için elimizden ge-
leni yapacağız” dedi. Diarra, daha son-
ra taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi. 
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