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Çevreci çocuğa 
Kurum’dan tebrik

Gülistan için 
Konya seferber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, sosyal medyadaki 
çevreci paylaşımıyla dikkatleri 
üzerine çeken ilkokul 2. sınıf 
öğrencisi Ahmet Akif Uslu ve 
sınıf arkadaşlarını makamın-
da kabul etti. Bakan Kurum, 
Uslu’yu tebrik ederek, “Tüm 
Türkiye’nin ilgisini çektin, 
uyardın.” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı 
Arama Ekipleri, Tunceli’de 15 
gün önce kaybolan Gülistan 
Doku’yu son görüldüğü yer 
olan Uzundere Barajı’nda ara-
ma çalışmalarına katıldı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Mehmetçik üşümesin!
Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde 

görev yaptığı esnada teröristlerin 
sızma girişimine karşı attığı el 

bombasının patlaması sonucu şehit 
olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi 
Altınayak, memleketi Konya’da 

dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin acılı ailesi ayakta durmakta 

güçlük çekerken, aileyi Konya 
protokolü teselli etti. Cenaze 

töreninde, bir grup gencin tören 
mangasındaki askerlere “soğuktan 
üşümesinler” diye kendi montlarını 

giydirmesi herkesi duygulandırdı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

ASKON’DA YENİ BAŞKAN 
ATİLLA SİNACI OLDU

1 oy farkla başkan oldu 

Geçtiğimiz haf-
tasonu ASKON 
Konya Şubesi’n-
de Olağanüstü 
Genel Kurul He-
yecanı yaşandı. 
Atilla Sinacı ve 
Kerim Yaman’ın 
başkanlık için 
yarıştığı seçim-
de Sinacı, 77 
oya karşı 78 oyla 
başkanlık koltu-
ğuna oturdu.

n HABERİ SAYFA 3’TE

KOMEK ve
ASEM’de
kayıt zamanı 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yerköprü 
Şelalesi 
büyülüyor 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Akademisyene 
15 yıl hapis 
cezası istemi! 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Merhum 
Keleşoğlu 
dualarla anıldı 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Rıza Konyalı 
şenlendiriyor

Yaklaşık 67 yıllık müzik kariyerin-
de 450 taş plak çıkaran 87 yaşın-

daki sanatçı Rıza Konyalı, hayatını 
sürdürdüğü İzmir’deki huzurevinde 
arkadaşlarına türküleriyle moral 

kaynağı oluyor. Söylediği türlülerle 
huzurevi sakinleri dertlerini unutu-

yor, keyifli dakikalar geçiriyor.  
n SAYFA 5’TE

Sosyal medya 
bizi kullanıyor!

Beğenilme duygusunu ön plana 
çıkaran bir ortam olan sosyal 

meydanın karışık bir kişilik yapısı 
ortaya çıkardığını söyleyen Prof. 

Dr. Yavuz Selvi, “Sosyal medyayı 
kullanamıyoruz, sosyal medya bizi 

kullanıyor” dedi.  n SAYFA 9’DA

Ortak akılla yürüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yeni raylı sistem projelerini Türkiye Mühendis ve Mimarlar Birliği İl 
Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile istişare etmesi olumlu karşılanırken, toplantılar ortak aklın devreye girmesini sağlıyor

VERİMLİ BİR İSTİŞARE OLDU
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Metro, Konya Banliyö ve ikinci 
tramvay hattı projelerini meslek örgütleriy-
le masaya yatırdı. Toplantıyı değerlendiren 
ZMO Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, 
MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Al-
tun, İMO Konya Şube Başkanı Süleyman Ka-
mil Akın, Şehir Plancıları Odası Konya Şube 
Başkanı Münir Günay ve Mimarlar Odası 
Konya Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Övet, 
istişarenin verimli geçtiğini söyledi.

PROJEYE TAM DESTEK VERDİLER
Yapılan toplantıda Başkan Altay, meslek ör-
gütü başkan ve temsilcilerine detaylı bilgiler 
aktarırken, onların da önerilerini dinledi. Bu 
kapsamda yapılan istişarelerde Konya Metro 
Projesi’nin duraklarının çevresinde oluşturu-
lacak otoparklar ve bisiklet yollarının metro 
istasyonlarına entegre edilmesi ana gündem 
maddeleri arasında yer alırken, metro istas-
yonlarının güvenliği konusu da gündeme 
geldi. Projeye oda başkanları ve temsilcileri 
tam destek verdi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Başkan Altay’ın Konya’yı ilgilendiren raylı sistem projelerini 
meslek örgütleriyle istişare etmesi, şehrin geleceği adına olumlu karşılandı. 
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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın şehir için planlanan yeni raylı sistem projelerini Türkiye Mühendis ve Mimarlar Birliği İl Koor-
dinasyon Kurulu Üyeleri ile istişare etmesi, olumlu karşılandı. Yapılan istişarelerin şehrin geleceği adına büyük bir kazanç olacağı düşünülüyor 

Şehir, istişareyle büyüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, şehrin geleceği 
açısından önem arz eden raylı sistem 
projeleriyle ilgili farklı meslek temsil-
cileriyle biraraya gelerek fikir alışve-
rişinde bulunuyor. Başkan Altay’ın 
öncülüğünde ortaya çıkan bu tablo 
olumlu karşılanırken, şehrin geleceği 
adına ortak aklın devreye girmesini 
sağlıyor. 

Konya’da ulaşım ağını geniş-
letme ve toplu ulaşım kullanımını 
artırma noktasında ciddi çalışmalar 
yürütülüyor. Özellikle raylı sistem 
hatlarını genişletmek isteyen Bü-
yükşehir Belediyesi, çeşitli projelerle 
bu konuda somut adımlar atmış du-
rumda. Bu projelerin ilk ve en önemli 
ayağı Konya metro projesi. Uzun yıl-
lardır gündemde olan Konya metro 
projesi, ayağı yere basan bir proje 
haline gelmiş durumda. İlk etabının 
ihalesi yapılan, durak sayıları, yerleri 
ve maliyeti belli olan projenin, yapım 
süresi de belirlenmiş durumda. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyük-
şehir Belediyesince yapılacak Konya 
Metro Projesi, 7,5 milyar liraya mal 
olacak ve 4 yılda tamamlanarak yol-
cu taşımaya hazır hale getirilmesi 
planlanıyor. 

21,1 KİLOMETRELİK 
BİR HAT BULUNUYOR

Konya metrosunun ilk etabı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Köyceğiz Kampüsü’nden başlayıp, 
Meram Tıp Fakültesi, Beyşehir Yolu, 
Eski Sanayi, Yeni Gar İstasyonu, Fe-
tih Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi, 
Çeçenistan Caddesi ve Meram Be-
lediyesi’nde tamamlanacak. 21,1 
kilometrelik ilk hattın ihalesi ve 
sözleşmesi gerçekleştirilmiş oldu. 
22 duraktan oluşacak metromuzda 
35 dakikada seferin tamamlanması 
planlanıyor. 

BANLİYÖ PROJESİ 
Konya’nın raylı sistem ulaşım 

ağını genişletmek amacıyla atılan 
ikinci önemli adım ise banliyö pro-
jesi. Konya Gar-OSB arası ve Konya 
Gar-Kaşınhanı arası Banliyö Raylı 
Sistem hattını içeren proje, mevcut 
Tren Garından Bilim Merkezi’ne ka-
dar 12 durağı içerecek. Yüksek Hızlı 
Tren hattını kullanacak Konya Banli-
yösü ile günde 15 bin yolcu taşınma-
sı hedefleniyor. Konya Banliyösünün 
durakları ise; Belediye, Konya YHT 
Gar, Rauf Denktaş, Kule Merkez, 
Yeni YHT Gar, Mobilyacılar, 1.Or-
ganize, Çimento, Aksaray Kavşağı, 
3. Ana Jest Üssü, Hava Alanı, Bilim 
Merkezi olarak belirlendi. Diğer hat 
ise mevcut YHT Garı ile Kaşınhanı 
arasında hizmet verecek.

İKİNCİ TRAMVAY HATTI
Büyükşehir Belediyesi Konya 

Metrosu ve Banliyö Projesi ile kal-
mayıp raylı sistem ağını genişlet-
mek amacıyla 3. bir adım daha attı. 
Barış Caddesi’ne yeni bir tramvay 
hattı kurularak, raylı sistem ağının 
genişletilmesi ve ulaşıma önemli bir 
katkı sunması planlanıyor. Yapılacak 
bu raylı sistem ağının maliyeti de 
düşünülerek eski tramvayların yeni-
lenerek bu hatta kullanılması planla-
nıyor. Böylece yeni tramvay hattı da 
belediye bütçesini zorlamadan çözül-
müş olacak. 

BAŞKAN ALTAY PROJELERİ 
İSTİŞARE İLE ORTAYA KOYUYOR
Şehrin geleceği için önemli olan 

bu projeleri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, istişa-
re yoluyla tamamlamayı planlıyor. 
Bu noktada önemli adımlar atan 
Başkan Altay, Belediye Meclislerine 
katılarak projelerle ilgili bilgiler ver-
mişti. Bunun devamı olarak Başkan 

Altay, şehrin önemli dinamikleri 
olan meslek örgütleriyle de projeleri 
masaya yatırmayı ihmal etmiyor. Bu 
kapsamda Başkan Altay, geçtiğimiz 
günlerde Türkiye Mühendis ve Mi-
marlar Birliği (TMMOB) İl Koordi-
nasyon Kurulu Üyeleri ile biraraya 
geldi. Konya Metrosu, Konya Banliyö 
Projesi ve yeni tramvay hattı projele-
ri ile ilgili bilgiler veren Başkan Altay, 
meslek örgütü başkan ve temsilcile-
rinden de projelerle ilgili önerilerini 
dinledi. Toplantıya katılan meslek 
örgütü başkan ve temsilcileri top-
lantının detaylarını, masaya yatırılan 
konuları Yenigün’le paylaştı. 

SIKINTI YAŞANACAK 
ANCAK BUNA DEĞER 

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, 
toplantının sevindirici olduğunu söy-
ledi. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın Konya Metro, 
Konya Banliyö ve ikinci tramvay hat-
tı ile ilgili kendilerine bilgi verdiğini 
belirten Akbulut, “Projenin ayak-
ları yere basılır şekilde olması beni 
sevindirdi. Metro projesinin ihalesi 
yapıldı, projenin bitiş süresinin baş-
tan konuşulmuş olması, bütçesinin 
ayarlanmış olması yani projenin tüm 
detaylarıyla baştan belli olması se-
vindirdi. Biz metro projesini destek-
liyoruz. Konya’mızın marka değerini 
artıracak bir proje olduğu aşikar. İn-
şaat noktasında ilgili diğer oda baş-
kanlarımız fikirlerini ve önerilerini 
söylediler. Biz de projeye destekleri-
mizi ilettik. Metro ve banliyö proje-
leri noktasında Konya’nın bazı trafik 
sıkıntıları yaşayacağı aşikar. Ama 
projelerin bitimiyle gelecek ödüle bu 
sıkıntılar değecek diye düşünüyo-
rum” diye konuştu. 

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU 
Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Ha-
kan Altun, Başkan Altay’ın projelerle 

ilgili detaylı bilgi verdiğini aktardı. 
“Metronun güzergahı, kaç duraktan 
oluşacağı, ne kadar sürede tamam-
lanacağı, ne kadara mal olacağı gibi 
konularda bilgiler aldık” diyen Baş-
kan Altun, sözlerine şöyle devam 
etti, “Bizim açımızdan gayet verimli 
bir toplantı oldu. Biz metro “projesi-
nin arkasındayız. Projenin Konya’ya 
değer katacağını başkanımıza söy-
ledik. Metronun bütçesini Bakanlık 
karşılıyor. Uğur Başkan bu durumu 
değerlendirmek istemiş. Projenin 
4,5 yılda biteceği ve her durakta 
çalışmaların aynı anda başlayacağı-
nı anlattı. Bu anlamda Konya adeta 
bir şantiye alanına dönüşecek. Bazı 
yollar kapanacak, yeni güzergahlar 
oluşturulacak. Trafik anlamında cid-
di sorunlar oluşacak. Bu noktada, 
vatandaşlara bu durumu anlatma 
noktasında bizlerden destek istedi. 2. 
Tramvay hattının da bu yaz başlatı-
lacağını, en kısa sürede bu projenin 
de bitirileceğini söyledi. Bizden tüm 
bu projeler için öneriler istedi. Vatan-
daşların metro duraklarına araçlarını 
güvenle park edebileceği yerler nok-
tasında, bisiklet alanları noktasında, 
otopark alanları noktasında, metro 

duraklarının yapımı sırasında çıka-
cak toprakların değerlendirilmesi 
noktasında bizlerden fikir istedi. Bu 
anlamda bizler önerilerimizi ve dü-
şüncelerimizi aktardık.”

HER NİMETİN BİR CEFASI VAR 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 

Konya Şube Başkanı Süleyman Ka-
mil Akın, Büyükşehir Belediyesi’nin 
ulaşım projeleriyle ilgili bir planlama 
oluşturduğunu söyledi. Bu anlam-
da kendi fikirlerini de aktardıklarını 
dile getiren Başkan Akın, “Ben eski 
tramvayların atıl vaziyette kalmasına 
karşıydım açıkçası. Eski tramvay-
lar yurt dışında halen kullanılıyor. 
Aynı hat üzerinde hem yeni hem 
eski tramvayları görmek mümkün 
olabiliyor. Bu anlamda, eski tram-
vayların kullanılması açısından ikin-
ci bir tramvay hattı oluşturuluyor. 
Bu hat şehri rahatlatacaktır. Bir de 
sanayiye ulaşım noktasında banliyö 
hattı düşünülüyor. Bu proje de gayet 
mantıklı bir proje. Metro projesinin 
yapımı sırasında bazı noktalarda fe-
ragat etmemiz gerekiyor. Metronun 
22 durağı olacak ve her durakta ça-
lışmalar aynı anda başlayacak. Bu tür 
projeleri kim yaparsa yapsın böyle ol-

ması gerekiyor. Çünkü duraklar aynı 
başlamalı ki aynı anda bitsin. Trafik 
noktasında biraz sıkıntı çekeceğiz 
ama her nimetin bir de cefası var. 
Proje tamamlanınca sıkıntılar aşılmış 
olacak” dedi. 

GÜVENLİK KONUSUNA DİKKAT!
Metro noktasında Başkan Altay’a 

özellikle “güvenlik” noktasında öne-
rilerde bulunduklarını belirten Baş-
kan Akın, “Metro projesinde özellikle 
istasyonların güvenli olması nokta-
sında önerilerde bulunduk. Bu ko-
nuyu çok önemsiyoruz çünkü” dedi. 
Ayrıca Konya’da trafik şeklinin nasıl 
olduğuyla ilgili bir çalışma olmadığı-
nı, bu projenin de ele alınabileceğini 
önerdiklerini belirten Akın, sözlerine 
şöyle devam etti, “Sadece ana arter-
lerdeki akışa bakılıyormuş. Ancak bu 
yeterli olmuyor. Sürücülerin nere-
den çıkıp, hangi güzergahları kullan-
dıklarını görmek gerekiyor. Bunun 
yöntemleri var. Araçları etiketleyip 
araçların çıkış noktasından hangi 
güzergahları kullandığını çözebili-
yorsunuz. Böylece trafik konusunda 
yoğunluğa göre alternatif çalışmalar 
üretebiliyorsunuz. Bu anlamda, şe-
hirdeki taşınımı görmek için böyle 
bir öneride bulunduk. Öneriye de 
sıcak bakıldı. Şehrin ana arterlerinde 
parka müsaade edilmemesi gereki-
yor. Bununla ilgili bir çalışma varmış. 
Vatandaşlarımızı toplu ulaşım şekli-
ne getirmemiz gerekiyor. O alışkan-
lığı kazandırmamız gerekiyor. Bisik-
let yolları anlamında Konya şanslı. 
Örnek bir ağımız var ama kullanımı 
yeterli değil. Buna özendirmek ge-
rekiyor. Metro oldukça maliyetli bir 
proje. Ancak bulunmuş bir kredi var. 
Bunu en iyi şekilde değerlendirmek 
gerekiyor. Bu yatırımın başka şeh-
re gitmesi yerine Konya’ya gelmesi 
mantıklı olanıydı.”
TEKNOLOJİ BÖLGESİ İYİ TANITILMALI 

Konya’da Teknoloji Bölgesi ilan 

edilmesinin de toplantıda öne çıkan 
başlıklar arasında yer aldığının bilgi-
sini paylaşan Başkan Akın, “Bu ko-
nuyu da önemsiyoruz. Sivil toplum 
kuruluşlarıyla, basınıyla bu konuda 
sık sık biraraya gelip bunun reklamı 
iyi bir şekilde yapılmalı. Konya’ya bir 
10 tane daha ASELSAN yatırımı gibi 
yatırım gelmesi büyük katkılar sağ-
lar. Bu anlamda verimli bir toplantı 
oldu” diye konuştu.  

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR 
Şehir Plancıları Odası Konya 

Şube Başkanı Münir Günay da, oda-
ları adına bir temsilcinin toplantıya 
katıldığını hatırlattı. Başkan Altay’ın 
seçimlerden önce de ele alacağı pro-
jeler noktasında kendileriyle istişare 
için biraraya geldiklerini belirten 
Günay, “Açıklayacağı manifestodan 
önce de TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu olarak bizleri davet etmiş ve 
fikirlerimizi almıştı. Hatta açıkladı-
ğı manifestoda bizlerden giden bazı 
önerileri de proje olarak değerlendir-
diğini görebiliriz. Bu noktada siyaset 
bir tarafa şehir projeleri bir tarafa 
konularak önemli bir yaklaşım sergi-
lendi. Bizim için kamu yararı esastır. 
Bu anlamda Uğur Başkan’a teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

METRO, YARINLAR AÇISINDAN 
ÖNEMLİ BİR PROJE 

Konya metro projesinin Konya 
için gerekli olmadığı noktasında va-
tandaşlarda bir algı olduğunu ancak 
bunun yanlış olduğunu savunan Baş-
kan Günay, şunları kaydetti, “Konya 
her dönem şehircilikte öncü olan bir 
şehir oldu. Çünkü başkent olmuş bir 
şehir. Raylı sistem kar eden tek toplu 
ulaşım sistemi. Belediyelerin de şir-
ket mantığıyla yönetilmesi gerekiyor. 
Kar-zarar durumunu göz önüne al-
ması gerekiyor. Sürdürülebilirlik için 
bu olmazsa olmaz. Raylı sistem kar 
ediyorsa bu sistemle devam edilmeli. 
Şehirlerin toplu ulaşım ağını kurgula-
mak gerekiyor. Konya bu açıdan bü-
yük bir yol katetti. Bu anlamda metro 
Konya için gerekli bir yatırım. Şehrin 
geleceği, yarınları açısından önemli 
bir proje. Bu projeye katkı sağlamak 
adına bizim önerilerimiz şunlar oldu: 
Konya bisiklet ağında ciddi manada 
ileride. Merkezde 70-80 kilometrelik 
bir bisiklet yolu hattı var. Bu hatların 
raylı sistem hattına entegre edilmesi 
gerekiyor. Bizim şehir merkezini re-
vize etmemiz gerekiyor. Türkiye öl-
çeğinde Konya planlı bir şehir. Ufak 
tefek müdahalelerle Avrupa ölçeğine 
getirilebilir. Şehirler çekilmez hale 
gelince bisikletler devreye girmiştir. 
Konya bu durumu zaruriyetten yap-
masın, planlı yapsın istiyoruz. Zaten 
bu noktada altyapımız mevcut.”

İSTİŞARELER DEVAM EDECEK 
Mimarlar Odası Konya Şube Baş-

kan Yardımcısı Ahmet Övet de, Mi-
marlar Odası’nı temsilen toplantıya 
katıldıklarını söyledi. Güzel bir isti-
şare toplantısı olduğunu vurgulayan 
Övet, “Metro Konya için büyük bir 
yatırım. Metronun yapımı süresince 
ulaşımda bazı zorluklar yaşanacak 
ancak buna da katlanmak gereki-
yor. Çünkü Metro gelecek için büyük 
bir yatırım. Metronun 22 istasyonu 
olacak. Bu proje aşamasındaki öne-
rilerimizi ve desteğimizi sunuyoruz 
sunmaya devam edeceğiz. Metroyu 
destekliyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, üyele-
rimize de projeyle ilgili sunum yapa-
cağının sözünü verdi. Ayrıca Başkan 
Altay Ulaşım Master Planı yapılaca-
ğını bu konuda da yine önümüzdeki 
dönemlerde bizlerle istişareler yapa-
cağını söyledi” değerlendirmesinde 
bulundu.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye Mühendis ve Mimarlar Birliği
 İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile biraraya gelerek raylı sistem projelerini istişare etmesi olumlu karşılandı.

Murat Akbulut Aziz Hakan Altun Süleyman Kamil Akın Münir Günay Ahmet Övet
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri’nde (ASEM) bahar dönemi 
kayıtları 20 Ocak’ta başlıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in 
kuruldukları ilk günden bugüne 
meslek edindirme konusunda Tür-
kiye’ye model olduğunu söyleyerek, 
bugüne kadar 430 farklı branşta 810 
bin kursiyerin istifade ettiği KOMEK 
ve ASEM’in son birkaç yıl içinde il-
çelerde daha yaygın hale gelerek 
büyüdüğünün altını çizdi. KOMEK 
ve ASEM’lerin bir sanat ya da mes-
lek öğrenilen merkezler olmasının 
yanı sıra; spor faaliyetlerini yapıldığı, 
sosyalleşme imkanı sağlayan, hatta 
rehabilite amaçlı terapi merkezle-
ri olarak hizmet ettiğini kaydeden 
Başkan Altay, bütün Konyalıları ve 
üniversite öğrencilerini KOMEK ve 
ASEM’de kendilerini geliştirecek bir 
kursa katılmaya davet etti. 

ÜCRETSİZ KURSLAR 
Spor ve yüzme dışında tüm 

kursların ücretsiz olduğu KOMEK’te; 

Kur’an-ı Kerim (Elif-ba ve Tecvitli 
Okuma), Bilişim Teknolojileri, Gele-
nekli El Sanatları, Yabancı Diller, Gi-
yim Mefruşat, Ney, Bağlama, Piyano 
gibi 320 farklı branşta Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifikalı kurslara 
başvuru alınacak. 

YENİ DÖNEMDE 17 FARKLI 
BRANŞ İLK KEZ AÇILIYOR 

KOMEK ve ASEM’de bu dönem 
mevcut branşlara ilave olarak birçok 
farklı branşa ilk kez kayıt alınacak. İlk 
kez açılacak kursların isimleri şöyle: 
Arapça Konuşma Kulübü, Bilgisayar 
Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bootstrap 
ile (Responsive) Duyarlı Web Tasarı-
mı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Çe-

lik Yapı Tasarımı Geliştirme Uyum 
Eğitimi, Çocuk Beslenmesi, Çocuk 
Hakları ve Mevzuatı, Farsça A-2, 
İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğre-
ticiliği, Kadın Giysileri Bilgisayarlı 
Kalıp Hazırlama, Kanun, Kat’ı, Kitap 
Tahlili, Linux Eğitimi, Makinede Ma-
raş İşi, Retorik, Web Tabanlı İçerik 
Yönetim Sistemleri, Yabancılar İçin 
Türkçe B-1, Yapma Çiçek Yapımı. 
(Porselen Çamuru ile) 

KAYITLAR İNTERNETTEN 
Konya merkez ve ilçelerde 67 

kurs merkezinde faaliyetlerini sür-
düren KOMEK ve ASEM’de yeni 
dönem kayıtları 20 Ocak- 2 Şubat 
tarihleri arasında www.konya.bel.tr 

ve www.komek.org.tr adreslerinden 
yapılacak. 
DARU’L-HUFFAZ VE GENÇ YAZARLAR 

AKADEMİSİNE DE KAYIT ALINIYOR 
Öte yandan, KOMEK bünyesin-

de hizmet veren Hafızlık Sağlama 
Okulu Daru’l Huffaz ile Alaaddin 
KOMEK’te açılacak Genç Yazarlar 
Akademisi’ne de kayıt alınacak. 
KOMEK Kurs Merkezi olarak hiz-
met veren Ali Gav Medresesi’nde-
ki Daru’l-Huffaz ile lise 9. ve 10. 
sınıf öğrencilerine yönelik düzen-
lenecek Genç Yazarlar Akademisi 
başvuruları www.komek.org.tr 
adresinden alınacak. Genç Yazar-
lar Akademisi’nde yapılacak atölye 
çalışmalarında derse katılan öğren-
cilerin düşünme, anlama ve yazma 
becerilerini geliştirmeleri sağla-
narak onların geleceğin yazarları 
arasında yer alması hedefleniyor. 
Ayrıca ayda iki kere yapılacak “Ki-
tabını Okuyorum, Yazarıyla Yo-
rumluyorum” etkinliği ile de genç 
yazar adaylarının yazarlarla buluş-
ması sağlanacak.
n HABER MERKEZİ

Tantavi, usta fotoğrafçı 
Ozan Sağdıç’ı ağırladı

Tantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi, usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı 
fotoğrafseverlerle buluşturdu. Mu-
tad ‘Tantavi söyleşileri’ kapsamın-
da gerçekleştirilen söyleşi öncesin-
de sanatçının 60 yıllık sanat hayatı 
boyunca çektiği fotoğraflardan en 
çok beğeni alanların yer aldığı ser-
ginin açılışı da gerçekleştirildi.

Usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç, 
her Cumartesi mutad olarak ger-
çekleştirilen ‘Tantavi söyleşileri’ 
kapsamında, Tantavi Kültür ve Sa-
nat Merkezinde fotoğrafseverlerle 
buluştu.

OZAN SAĞDIÇ 60 YILLIK 
FOTOĞRAF SERÜVENİNİ ANLATTI

Fotoğraf sergisinin açılışı ile 
başlayan söyleşi öncesinde Sağ-
dıç, sergiye katılanlara tüm fo-
toğrafları ve hikayelerini tek tek 
anlattı. Program daha sonra Ozan 
Sağdıç’ın ‘Fotoğrafla 60 yıl’ sine-
vizyon gösterisi ile devam etti. 
Fotoğrafseverlerin büyük beğeni-
sini kazanan gösterimin ardından 
moderatörlüğünü Hamit Yalçın 
ve Muammer Ulutürk’ün yaptı-
ğı söyleşiye geçildi. Ozan Sağdıç 
söyleşide katılımcılara sanat ha-
yatına ve fotoğraf sanatına nasıl 
başladığını ve sanatla geçen 60 
yılını anlattı. Sanata ve fotoğra-
fa çok küçük yaşlardan itibaren 
ilgi duymaya başladığını ifade 
eden usta fotoğrafçı, daha lise 
yıllarında Türkiye’nin o zamanki 
en önemli dergilerinden birin-
de dönemin ünlü gazetecileri ve 
fotoğrafçılarıyla birlikte çalışma-
ya başladığını belirtti. Geçen 60 
yıllık süre zarfında mesleki geli-

şimini ve hatıralarını da anlatan 
Ozan Sağdıç, söyleşinin sonunda 
konukların sorularını yanıtladı.

BAŞKAN KAVUŞ: SANAT VE 
SANATÇININ YANINDA 

OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Tantavi Kültür ve Sanat Mer-

kezinin, açıldığı günden bu yana 
Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu 
birbirinden değerli isimleri ağırla-
dığını hatırlatan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Tantavi 
Söyleşileri’ kapsamında duayen 
fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı da konuk 
etmekten ve onu sanatseverlerle 
buluşturmuş olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Merke-
zin, birçok sergi ve sanatçıya ev 
sahipliği yaptığını belirten Başkan 
Kavuş, “Meram Belediyesi olarak, 
kültürün, sanatın ve sanatçının 
her daim yanında olduğumuzun 
en önemli göstergesi bu buluş-
malar. Alanında uzman isimleri, 
usta sanatçıları, Konya ve Meram 
ile buluşturuyor olmanın kıvancını 
yaşıyoruz. Ozan Sağdıç sergisi ve 
söyleşisi de bunların en güzel ör-
neklerinden biri oldu. Türkiye’nin 
alanında en değerli isimlerini Kon-
ya ile buluşturmaya, Konya’nın 
kültür ve sanat hayatına katkı sun-
maya devam edeceğiz. Bu sebeple 
tüm sanatseverlere ‘Tantavi’yi ta-
kipte kalmaları’ tavsiyesinde bulu-
nuyorum” diye konuştu.

Ozan Sağdıç’ın son derece et-
kileyici fotoğraflardan oluşan sergi 
24 Ocak Cuma akşamına kadar 
fotoğraf tutkunlarının beğenisine 
sunulacak.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz haftasonu ASKON Konya Şubesi’nde Olağanüstü Genel Kurul Heyecanı yaşandı. Atilla Sinacı ve 
Kerim Yaman’ın başkanlık için yarıştığı seçimde Sinacı, 77 oya karşı 78 oyla başkanlık koltuğuna oturdu

ASKON Konya’da
Atilla Sinacı dönemi

ASKON Konya Şubesi’nde gerçekleştirilen 
Olağanüstü Genel Kurul’da üyeler Atilla Sinacı’yı 
seçti. Şube’nin yeni Başkanı Atilla Sinacı oldu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (AS-
KON) Konya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu 
tamamlandı. Atilla Sinacı ve Kerim Yaman’ın 
başkanlık için yarıştığı Genel Kurul’da Genel 
Merkez’in adayı Atilla Sinacı 78 oyla başkan se-
çildi. 156 oyun kullanıldığı seçimde Atilla Sinacı 
78, Kerim Yaman 77 oy aldı. Bir oy da geçersiz 
sayıldı.

ASKON Konya Şube Binası’nda gerçekleşen 
genel kurula katılım yoğun oldu. Divan Baş-
kanlığı’nı ASKON Konya Şube Kurucu Başkanı 
Ali Sarı, Divan Üyeliklerini Ali Umur ve Zeliha 
Üzümcü yaptı.

Genel kurulun açılışını yapan Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, “Güzel bir genel kurula 
şahitlik ediyoruz. Burada iki arkadaşlarımız yarı-
şıyor. Üyelerimiz iyi bir katılım sağladı. 11 yıldır 
yürüttüğüm şube başkanlığı görevini bugün bı-
rakıyorum. Kazanacak arkadaşa başarılar diliyor, 
tüm arkadaşlardan haklarını helal etmelerini isti-
yorum” diye konuştu.

Yeni Başkan Atilla Sinacı ise, kendisini des-
tekleyen, desteklemeyen tüm üyelere teşekkür 
ederek, “ASKON Konya Şubemiz için çıktığımız 

yolda üyelerimizin teveccühü ile bugün kaza-
nan isim olduk. Adaylık sürecimizde Genel Baş-
kanımızın da beyanı bizimle devam edilmesi 
yönündeydi. Bugün hem genel merkezin hem 
üyelerin istediği bir aday olmak bana gurur ver-
di. Ben destek veren tüm üye arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem Başkanımız 
Yakup Yıldırım Beye’de hizmetlerinden dolayı 
çok teşekkür ediyoruz. kendisine bundan son-
raki hayatında başarılar diliyoruz. Yine diğer 
başkan adayımız Kerim Yaman Bey’e de itidalli 
ve kendine yakışır vaziyette bu süreci yürüttük-
leri için hem kendisine hemde ekibine teşekkür 
ediyorum.

ASKON’u hep birlikte ileriye taşımak için 
tüm gayreti göstereceğiz. Bize verilen bu görevi 
layıkıyla yapmak için elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi. Atilla Sinacı’nın yönetim kurulu üye-
leri ise şu isimlerden oluştu: Necdet Tunç, Taner 
Doğan, Mehmet Şen, Mehmet Akif Savaş, Ah-
met Faruk Doğan, Abdullah Kayhan, Mehmet 
Büyükçiftçi, Osman Oflaz, Bekir Ögdüm, Ertan 
Polat, Zeliha Üzümcü, Ender Çağrıl Ertugrul, 
Muzaffer Savur, Mehmet Fatih Güneş, Ferhat 
Bozkurt, Hüseyin Kavas, Selahattin Söyler, Ab-
dullah Bostancı, Muaz Gülyiğit.
n MEHMET ALİ ELMACI

KOMEK ve ASEM’de kayıt zamanı

Perdelerini açıp kendisini göster-
diği ilk günden bu yana yerli otomo-
bille ilgili fikirler ve yorumlar havada 
uçuşuyor. 

Aslında bu yorumlar yerli otomo-
biller görülmeden önce de vardı ama 
bakış açısı hep olumsuzdu. Otomobi-
lin kendisini göstermesiyle birlikte bir 
anda karamsar tablo yıkıldı, herkes 
olabildiğine yerli, olabildiğine milli bir 
tavır ortaya koymaya başladı. 

Daha seri üretimine geçilmemiş 
olmasına karşılık sipariş üzerine sipa-
riş yağdı, yağmaya da devam ediyor. 
Bırakın seri üretimi, fiyatıyla ilgili de en 
küçük bir dipnot yok elimizde…

Fiyatı demişken, halk arasında 
yerli otomobile fiyat biçen biçene…

Kimisi diyor ki, yerli otomobil ol-
duğu için ÖTV’si olmayacak, birçok 
vergiden arındırılmış olacak. Yerli üre-
tim olduğu için maliyetler çok düşük 
olacak. Zaten devletin maksadı da Tür-
kiye’deki araç piyasasının altında bir 
fiyatla bu araçları piyasaya sürerek, dı-

şarıya giden dövizi ülke içinde tutmak, 
ekonomiyi daha canlı hale getirmek…

* Bu kanaatte olanların yerli oto-
mobille ilgili genel fiyat beklentisi 150 
bin TL ile 250 bin TL arasında deği-
şiyor. 

Bu kadar donanımlı bir araç öyle 
ucuza satılır mı?

Tebaanın bir kısmının görüşüne 
göre ise, yerli de olsa böylesi do-
nanımlı bir aracı öyle ucuz paralara 
kullanmak kolay değil efendiler… 
İyi ata bineceksen, hakkını verecek-
sin. Yerli otomobilin ucuz olmaya-
cağı / olamayacağı yönünde görüşe 
sahip olanlar, bu otomobilin ilkleri 
bünyesinde barındırdığını, tamamen 
elektrikle çalışıyor olmanın yanında 
insan hayatını kolaylaştırıcı pek çok 
donanıma sahip olduğunu söylüyor. 
Öyle ki, otomobilden evinizdeki ay-
dınlatma sisteminden klimaya kadar 
her şeyi kontrol edebileceksiniz. Daha 
ne olsun?

* Bu kanaatte olanların yerli oto-

mobille ilgili beklentisi 
fiyatının 300-700 bin 
TL arasında değişeceği 
yönünde…

Diğer yandan oto-
mobilin her bir seg-
mentinin kendi içinde 
rakipleriyle birlikte 
değerlendirilerek fiyat 
politikasının buna göre 
belirleneceği de fikirler 
arasında. 

Örneğin, sedan D segmentindeki 
yerli otomobil, bu segmentteki aynı 
doluluktaki diğer otomobillerin fiyat-
larından bir miktar daha ucuz olacak. 
Yani misal verecek olursak, 600 bin 
TL’lik sedan otomobil, 500 bin TL 
olacak. 

Petrolcüler bunun altında kal-
mayacak?

Halkın beyin fırtınasına yetişmek-

te zorlansak da fikirleri 
mümkün mertebe takip 
etmeye çalışıyoruz. Diğer 
bir görüş ise daha kay-
gılı… Hadi fosil yakıtlar 
diye tabir edilen petrol 
türevlerinin üretenleri, 
piyasanın devleri elektrikli 
arabayla ilgili bir yaptırım 
uygulayıverirse ne ola-
cak? (Elektrikleri mi ke-
secekler, bilemedim?)

Diğer yandan bu arabaların elekt-
rikleri nerede ve nasıl doldurulacak? 
Bununla ilgili altyapı nasıl sağlanacak? 
Hadi Türkiye’de altyapıyı hazırladık 
diyelim, ihraç edeceğimizi düşündü-
ğümüz ülkelerde bu altyapıyı nasıl 
oluşturacağız?

(İnsanlar ciddi ciddi bu konuları 
düşünüyor.)

Daha bitmedi!

Yerli otomobili aldık diyelim, kul-
lanıyoruz da… Bir süre sonra bozul-
du. Sabah kalktık bindik, arıza lambası 
yandı, ekran görüntü vermedi... Ya da 
yolda giderken tekleme yaptı… 

Bu arabaların servisleri kim, bu 
insanlar kimler? Bu kadar kısa sürede 
elektrikli otomobille ilgili 81 vilayette 
yerli otomobil ustası nasıl yetiştirile-
cek?

Tüm bunları insanların düşünü-
yor, yorumluyor, kafa yoruyor olması 
bana göre gayet normal. Demek ki 
hakikaten bir beklenti varmış yerli oto-
mobille ilgili. Şimdi de yerli otomobilin 
geleceğine yönelik fikir teatisinde bu-
lunuluyor. 

Bizim oralarda bir ‘ESENE HİKA-
YESİ’ anlatılır. Yazıyı buraya kadar 
okuduysanız, durun bu hikayeyi de 
paylaşıvereyim sizlerle…

Zamanın birinde bir Esene var-
mış… Aşırı derecede pimpirikli, sap-
lantılı fikirleri olan bu Esene’yi baş göz 
etme vakti gelmiş.

Kendi denginde biri istemiş Ese-
ne’yi, ailesinin oluruyla evlenmiş…

Evlendiği günün ertesi sabahı ge-
lin Esene, evin balkonuna çıkmış feryat 
figan ağıt yakıyor…

Kaynanası ve eşinin ninesi, sesleri 
duyup koşmuş gelmiş gelin Esene’nin 
yanına. Sormuşlar, “Kızım hayırdır, 
senin derdin ne? Niye ağlıyorsun, di-
zini dövüyorsun?

Kaygı küpü gelin Esene duvarda 
asılı bulunan bakır guşaneyi (geniş 
kazan) göstererek cevap vermiş:

“Hadi bizim çocuğumuz olursa,
Çocuğumuz emeklemeye 

başlarsa,
Guşanenin altına gelirse,
Guşane duvardan düşerse,
Çocuğun kafasını yararsa,
Çocuğum kanlar içinde kalırsa… 

ağlaman mı ebesi, ağlaman mı 
ninesi...”

Konya tabiriyle, “Pek şiitmeyin” a 
dostlar. Minareyi çalan, kılıfını da hazır-
lamıştır hazaar… Olur gider hepsi…

YERLİ ARABA KAÇ PARA?

rasimatalay@konyayenigun.com
RASİM ATALAY

TÜKENMEZ KALEM
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Talasemide güncel tedavi yöntemleri konuşuldu
Konya’da, Talasemi (Akdeniz 

Anemisi) hastalarına yönelik “Ta-
lasemi Güncel Tedavi ve Bilgilen-
dirme Paneli” düzenlendi. Karatay 
Belediyesinin katkılarıyla Mevlana 
Talasemi Hastaları ve Aileleri ve 
Yardımlaşma Derneği tarafından 
düzenlenen panel Aziziye Kültür 
Merkezinde yapıldı. Panelde konu-
şan Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, “Çalışmalara destek ver-
meye gayret ediyoruz. Şükrederiz, 
sevap kazanırız; sabrederiz, sevap 
kazanırız ama takdire de inanırız. 
Fakat tedbirle önlenebilecek bir 
hastalıkken, takdir boyutuna geç-
meden aslında tedbirle önlenebilen 
yollarına bakmalıyız. Bunun da bi-
lincindeyiz. İşte bu bilgilendirme de 
bunun bir parçası. Fiziki belediyeci-
lik anlamından parklarda, yollarda, 
binalarımızda engelsiz yaşam alan-
ları oluşturuyoruz. Bu tür hastalık-

larda da dezavantajlı gruplar için 
gerekli destekleri vermeye gayret 
ediyoruz” dedi.

Mevlana Talasemi Derneği 
Başkanı Mustafa Dolu ise “Biz der-
nek olarak hastalarımızın sıkıntıla-

rını gidermek, onların daha iyi bir 
yaşam sürmelerini sağlayabilmek 
amacıyla kurulduk. 2011 yılından 
beri faaliyetlerimize devam etmek-
teyiz. Biz bu tarz panellerle vatan-
daşları bilinçlendirmeyi, farkındalı-

ğı artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde 
konuştu. Dernek Başkanı Dolu’nun 
dernek faaliyetleri hakkında yaptığı 
sunumun ardından panele geçildi. 
Oturum başkanlığını Prof. Dr. Çiğ-
dem Altay’ın yaptığı panelde, Prof. 

Dr. Fatma Gümrük “Talasemide 
Demir Birikiminin İzlenimi ve Te-
davisi” hakkında bilgi verdi. Daha 
sonra Prof. Dr. Şule Ünal Cangül 
“Talasemi Hastalığında Güncel 
Tedaviler” konusunda bilgilerini 

aktardı.
Talasemi hastalarının katıldığı 

program soru-cevap, plaket takdi-
mi ve günün anısına fotoğraf çeki-
mi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının ilk yarısının sona 
ermesiyle özel öğrencilerde karne 
heyecanı yaşadı. Yunak Ekol Umut 
Evim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde eğitim gören otizm, 
yaygın gelişimsel bozukluğu, öğ-
renme güçlüğü ve fiziksel engelli 
olan yaklaşık 95 öğrenciye karne 
sürprizi yapıldı. Özel Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi’nde eğitim 
gören 95 özel eğitimli öğrenciye 
karneleri Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan tarafından 
özel olarak verildi. Öğretmenleri ta-

rafından özenle süslenen karneleri-
ni alan öğrenciler büyük mutluluk 
yaşadılar.

Özel öğrencilerin tüm yaşam 
ve eğitim alanlarında yanlarında 
olduklarını belirten Mahmut İşcan, 
“Özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezinde öğrencilerimize karnelerini 
takdim ediyoruz. Çocuklarımızın 
gerçekten başarıları takdire şayan. 
Buradaki öğrencilerimiz özel öğ-
renciler ve bu öğrencilerimizi bazen 
tatlı bir söz, bazen de bir gülümse-
me, çok mutlu ediyor. Merkezde 
görev yapan öğretmen ve eğitmen-

ler burada güzel bir ortam oluştur-
muşlar. Özel öğrencilerimize özel 
ve özveriyle yaklaşmışlar. Ben ken-
dilerine teşekkür ederim. İnşallah 
ikinci dönem bu güzel, bu tatlı ve 
bu özel öğrencilerimizle sık sık bir 
arada olmayı arzu ediyorum” dedi.

Merkez Kurucu Müdürü Abdul-
lah Kürşat Cura ise, 95 öğrenciye 
10 öğretmenle eğitim verdiklerini 
ve birinci dönemi sağlıklı bir şekil-
de tamamladıklarını ifade ederek 
“Merkezimizde öğrencilerimize 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 
başta olmak üzere günlük yaşam 

ve öz bakım beceri eğitimleri veri-
liyor. Çocuklarımızı sosyal hayata 
hazırlayacak dersler ve okuma yaz-
ma eğitimi de veriyoruz. Bu güzel 
günde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Mahmut Işcan’ın bizlerle olması 
bizleri ziyadesiyle memnun etti” 
diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
İşcan, daha önce de özel eğitim 
alan öğrencilerle zaman zaman bir 
araya gelerek konuya hassasiyeti-
ni göstermişti. İşcan’ın ziyaretine 
Şube Müdürü Mehmet Ali Keleş de 
eşlik etti. n HABER MERKEZİ

Gönül Gözü’nden, YRP’ye
hayırlı olsun ziyareti

YRP Karatay yönetimi 
kırsal mahallelerde

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin, geçtiğimiz gün-
lerde Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Konya İl Başkanlığına seçilen Mus-
tafa Özerdem’i makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun temennilerini 
iletti.

Yeniden Refah Partisi il yöneti-
cilerinin de hazır bulunduğu ziya-
rette Yeniden Refah Partisi Konya 
İl Başkanı Mustafa Özerdem’e 
hayırlı olsun temennilerini ileten 
Başkan Şahin, dernek çalışmala-
rı ve engelli sorunlarına yönelik 
bilgi verdi. YRP Konya İl Başkanı 

Mustafa Özerdem ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, her insanın bir engelli adayı 
olduğunu ve engellilerin topluma 
entegre olmasında, engelli sorun-
larının çözülmesinde en büyük gö-
revin sağlıklı bireylere düştüğünü 
ifade ederek dernek çalışmalarında 
Başkan Şahin’e başarılar diledi.

Ziyaret Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Devriş Ahmet Şa-
hin’in Dervişname adlı eserini YRP 
Konya İl Başkanı Mustafa Özer-
dem’e hediye etmesinin akabinde 
çekilen hatıra fotoğrafı ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Karatay İlçe Başkanı Kasım Örnek 
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
kırsal mahallelerde halkla buluş-
tu. Yeniden Refah partisi Karatay 
İlçe Teşkilatı kırsal mahallelerde 
ziyaretlerini sürdürüyor. Sakyatan, 
Yarma, Göçü ve Karakaya Mahal-
lelerinde halkla buluşan YRP İlçe 
Başkanı Kasım Örnek, Medya Ta-
nıtım Başkanı Mehmet Akif Gül-
taş, Ar-Ge Başkanı Musa Büyükal-
kan İlçe Sekreteri Mehmet Üre ve 
Gençlik kolları Başkanı Ahmet Erol 

halkın ilgisiyle karşılandı.
Mahallelerde gerçekleşen hane 

ziyaretlerinin ardından kıraathane-
lerde vatandaşlarla bir süre sohbet 
eden Başkan Kasım Örnek, partile-
rinin il ve ilçelerde teşkilatlanması-
nı tamamlayarak seçime girmeye 
hak kazandığını kaydetti. Yüksek 
Seçim Kurulu’nun yaptığı açıkla-
madan sonra çalışmalarını daha da 
hızlandırdıklarını ifade eden YRP 
İlçe Başkanı Kasım Örnek, seçime 
hazır oldukları mesajını verdi.
n HABER MERKEZİ

Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin sızma girişimine karşı attığı el bombasının patlaması 
sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son 
yolculuğuna uğurlandı

Hakkari 34. Hudut Tugay Ko-
mutanlığı emrinde görevliyken şe-
hit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi 
Altınayak’ın naaşı uçakla memleke-
ti Konya’ya getirildi. Şehidin Türk 
bayrağına sarılı tabutu daha sonra 
defnedilmek üzere memleketi Ilgın 
ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi’ne 
götürüldü. Burada baba evinde 
helallik alınmasının ardından şe-
hit Altınayak için ikindi namazını 
müteakip cenaze namazı kılındı. 
Cenaze namazının ardından omuz-
lara alınan şehidin cenazesi mahal-
le mezarlığında dualarla defnedildi. 
Cenazede ayakta durmakta güçlük 
çeken şehidin yakınlarını Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak teselli etti.

Cenaze törenine, şehidin babası 
Mehmet Altınayak, ailesi, yakınları, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
AK Parti Konya milletvekilleri Ah-
met Sorgun, Tahir Akyürek, Hacı 
Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, 
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener Sağlık Bakan Yardımcısı Halil 
Erdemir, askeri ve mülki erkan ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜŞÜMESİNLER DİYE MONTLARINI 
ASKERLERE GİYDİRDİLER

Ilgın ilçesinde defnedilen şehit 
piyade sözleşmeli er Fevzi Altına-
yak’ın cenaze töreninde, bir grup 
gencin tören mangasındaki asker-
lere “soğuktan üşümesinler” kendi 
montlarını giydirmesi herkesi duy-
gulandırdı. Irak’ın kuzeyindeki Ha-
kurk bölgesinde teröristlerin sızma 
girişimini engellemek için attığı el 
bombasıyla yaralanması sonucu kal-

dırıldığı hastanede kurtarılamayarak 
şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi 
Altınayak’ın, memleketi Konya’nın 
Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği 
sırada çekilen fotoğraf ile video, sos-
yal medyada büyük ilgi gördü.

Bir grup gencin tören manga-
sındaki askerlere “soğuktan üşüme-
sinler” kendi montlarını çıkartıp giy-
dirmesine ilişkin fotoğraflar, herkesi 
duygulandırdı. Çektiği fotoğraf ve 
görüntülerle o anı ölümsüzleştiren 

üniversite öğrencisi Hasan Acı, ka-
tıldığı cenaze töreninin ardından de-
fin sırasında mezarlık içinde çektiği 
fotoğrafları akşam saatlerinde sosyal 
medyada paylaştığını anlattı.

Kısa sürede binlerce kişinin fo-
toğrafları beğenip altına duygula-
rını ifade eden yorumlar yazdığını 
anlatan Acı, şunları kaydetti: “Defin 
sırasında, soğuk havada tören man-
gasındaki askerlerimizin üşüdüğü-
nü düşünen halkımızın, kendi ceket, 
mont ve kabanlarını görevli askerle-
rimize giydirmelerine şahit oldum. 
Bu anı hem fotoğraflamak hem de 
görüntülemek istedim. O anlarda 
halkımızla gurur duydum. Havanın 
eksi 5 derecelerde olduğu o anlarda 
halkımızın kendi askeri için fedakar-
lık yapması çok hoşuma gitti. Ben 
üzerimde çok kalın kıyafetler olma-
sına rağmen üşüyordum, ellerim tit-
riyordu. Kabanlarını veren gençlerin 
üzerlerine giyecek başka bir şeyleri 
yoktu. Törene sadece kazaklarıyla 
devam ettiler. Kendilerini bir kez 
daha tebrik ediyorum.”
n İHA / AA

Dezavantajlı öğrenciler için anlamlı karne töreni
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Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle her mevsim 
ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatıyor. Şelale, yazın olduğu gibi kışın da yoğun ziyaretçi alıyor

Yerköprü Şelalesi 
güzelliğiyle büyülüyor

Hadim ilçesinde doğal güzelli-
ğiyle ziyaretçileri büyüleyen Yerköp-
rü Şelalesi, her mevsim görkemli 
manzarasıyla ayrı güzellik sunuyor. 
Aladağ bölgesinde Göksu Nehri 
üzerinde bulunan Yerköprü Şelale-
si, adını alüvyon üzerine traverten 
çökmesi ve alttaki alüvyonun eriye-
rek köprü şekline benzemesinden 
alıyor.Mağaralar, kireç taşı havuzlar, 
yosunlu travertenler, çeşitli oluşum-
lar ve yöreye özgü bitkilerle dolu 
görkemli bir manzaraya sahip Yer-
köprü Şelalesi, dört mevsim tabloları 
aratmayan manzarasıyla ziyaretçile-
ri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten 
akan, doğa tutkunlarının yanı sıra 
fotoğraf meraklılarının da yaz kış 
uğrak noktası olan şelale, unutul-
maz bir görsel şölen sunuyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesince şelale 
çevresine yaptırılan tesis ve piknik 
alanları da vatandaşların bölgede 
ailece güzel vakit geçirebilmelerine 
imkan sağlıyor.

El değmemiş bitki örtüsü, doğal 
yaşamı ve temiz havasıyla gelenle-
rin huzur depoladığı Yerköprü Şela-
lesi, turistlere doğayla baş başa vakit 
geçirme imkanı sunuyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, Yerköprü Şelalesi’nin 
ilçe merkezine yaklaşık 30 kilomet-
re uzaklıkta bulunduğunu belirtti. 
Bölgedeki suyun iki farklı kaynaktan 
geldiğini ve bir bölgede birleşerek 
Göksu üzerinden Silifke’ye doğru 
aktığını anlatan Hadimioğlu, “Şe-
lale, yerli ve yabancı turistlerin il-
gisini çeken bir bölge. Büyükşehir 
Belediyemiz oraya, yeşil dokuya 
zarar vermeden bölgenin en büyük 
yatırımlarından birini yaptı. İç ve dış 
turizme büyük katkı sağlayacak bir 
tesis oldu. Emeği geçenlere teşek-
kür ediyoruz.” dedi.

‘İLÇEDE İKİ FARKLI MEVSİM 
AYNI ANDA YAŞANIYOR’

Hadimioğlu, ilçede iki farklı 
mevsimin aynı anda yaşanabildiğini 
vurgulayarak, şelalenin bulunduğu 
bölgenin 800 rakımlı olduğu için 
kış aylarının çok çetin geçmediğini, 
şelaleye 30 kilometre uzaklıktaki 
1700-1750 rakımlı mahallelerde ise 
3 metre kalınlığında karla karşılaşı-
labildiğini bildirdi.

Şelalenin olduğu bölgede kış 

aylarının çok olumsuz geçmemesi 
nedeniyle Yerköprü’nün her mev-
sim turist aldığını dile getiren Ha-
dimioğlu, şunları kaydetti: “İnşallah 
Hadim’e bir kayak tesisi kazandırma 
projemiz var. Bunu gerçekleştirmek 

için de çalışacağız. Yerköprü’de yaz 
aylarında ayrı bir güzellik, kış ay-
larında ayrı bir güzellik oluyor. Bu 
nedenle yazın olduğu kadar kışın da 
yoğun ziyaretçi alıyor. Ziyaretçi sayı-
sının daha da artacağını düşünüyo-

ruz. Hadim’in merkezi oldukça so-
ğuk ve karlı iken Yerköprü’de daha 
ılıman bir hava hakim olabiliyor. Bu 
nedenle Hadim’den Yerköprü’ye gi-
den ziyaretçi, farklı hissedebiliyor.”
n AA

Beyşehir’de palyatif hasta ve 
yakınlarına moral etkinliği

Beyşehir Devlet Hastanesi’n-
deki palyatif servisinde kalan hasta 
ve hasta yakınları için moral etkin-
liği düzenlendi. Beyşehir Kayma-
kamlığı’nın himayesinde Hastane 
Başhekimliği tarafından düzenle-
nen ilçe yöneticilerinin de katıldığı 
etkinlikte serviste kalan yaşlı has-
taların moralinin yüksek tutulma-
sı ve şifa bulması için düzenlenen 
programda din görevlileri tarafın-
dan Kur’an’ı Kerim ve kasideler 
okundu, dualar edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuz-
cu, programda yaptığı konuşmada, 
her haftanın bir günü palyatif ser-
viste kalan hasta ve hasta yakınları 
için idare olarak çeşitli moral etkin-
likleri düzenlediklerini belirterek, 
“Bu etkinlikler vesilesiyle de bir 
buluşma ve hasbihal etme gibi bir 
fırsat buluyoruz. Bu kez Kaymaka-
mımızın önderliğinde böyle güzel 
bir program gerçekleştiriyoruz. 
Katılımlarından dolayı kaymaka-
mımıza, belediye başkanımıza ve 
tüm kurum müdürlerimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir de, insanoğlu için sağlığın 
çok büyük bir nimet olduğunu vur-
guladığı konuşmasında, “Bedende 
sağlık, yüce Allah’ın bize verdiği 
çok önemli, korumamız gereken 
bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 
Gerçekten insanoğlunun doğu-
mundan ölümüne kadar hiç hasta-
lanmayacak, hiç düşmeyecek diye 
bir garantisi yok. İşte hayatımızı 
yaşadığımız evreler içinde bazen 
hasta, bazen iyi oluyoruz. Tabi has-
talandığımız zaman da kendimizi 
hekimlerimize emanet ediyoruz. 

Onlara tedavi oluyoruz, sonrasında 
da dua ediyoruz iyileşebilmek için. 
Ben bu anlamda hastalarımıza ve 
yakınlarına bol bol geçmiş olsun 
diyor, şifalar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır da, düzenlenen etkinlik-
ten dolayı emeği geçen, katkısı 
olan herkese teşekkür ederken, 
“Böyle bir etkinliği yaptığı, sizleri 
ve bizleri buluşturduğu için eme-
ği, katkısı olanlara şükranlarımı 
sunuyorum. Halimiz ibretle dolu. 
Hastalıklar bizim için bir ibrettir. 
Hastaneyi ve belli yerleri zaman 
zaman ziyarette de yarar vardır. 
‘İyilikle inişte, çıkışta yaşadığımız 
bir hayat, Yarabbi şükür sana di-
yorum.’ O yüzden işte geldik, işte 
gideceğiz. İnşallah siz hasta ya-
kınları saadetle, huzurla şifaları-
nızı bulsun hastalarınız, yaradana 
böyle dua ediyorum. Bizler hep el 
birliği olacağız. Hastamızın hali-
ni, hasta yakınlarımızın halini hep 
beraber bileceğiz” şeklinde sözlere 
yer verdi.

Programa, Beyşehir Kaymaka-
mı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet Kendir, İlçe 
Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Musa Konuk, SÜ 
Beyşehir Ali Akkanat Uygulama-
lı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Zengin, Hastane 
Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuz-
cu, kurum amirleri, din görevlileri, 
hastalar ve yakınları katıldı. Prog-
ramın ardından ilçe yöneticileri 
servisleri gezerek hastalarla sohbet 
etti, “geçmiş olsun” dileklerini ilet-
ti. n HABER MERKEZİ

Rıza Konyalı, huzurevini türküleriyle şenlendiriyor
Yaklaşık 67 yıllık müzik kariye-

rinde 450 taş plak çıkaran 87 yaşın-
daki sanatçı Rıza Konyalı, hayatını 
sürdürdüğü huzurevindeki arkadaş-
larına türküleriyle moral kaynağı 
oluyor. Konya’nın Dolapcami Ma-
hallesi’nde 1933’te dünyaya gelen 
2 çocuk, 4 torun sahibi Konyalı’nın 
müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. 
Saz çalan amca çocuklarından da et-
kilenen Konyalı, müziğe cura çalarak 
adım attı. Çocuklarındaki yeteneğini 
fark eden aile, o dönem evlerindeki 
2 atı satıp küçük Rıza’ya saz aldı. 

Sesi ve sazdaki hüneriyle kısa 
sürede dikkatleri üzerinde toplayan 
Konyalı, ilerleyen süreçte sahneye 
çıkmaya başladı. Askerlik dönüşü 
İzmir’e yerleşen sanatçı, bir tanıdı-
ğının vasıtasıyla İstanbul’da ilk taş 
plağını doldurdu. Yavaş yavaş ismini 
duyuran Konyalı, Müzeyyen Senar, 
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, 
Mustafa Keser, Neşe Karaböcek gibi 
birçok sanatçıyla aynı sahneyi pay-
laştı. 

Besteleri ve söylediği türkülerle 
tanınan Konyalı, kariyeri boyunca 

450 taş plak çıkardı. Rıza Konyalı, 
hayat arkadaşı Ecmel Konyalı’nın 
vefatının ardından geçen yıl İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal 
Yaşam Kampüsü’ndeki huzurevine 
yerleşti. 

İlerlemiş yaşına rağmen sazını 
elinden bırakmayan Konyalı, huzu-
revi sakinlerinin “müzik” isteğini de 
geri çevirmiyor. Türküleriyle kimi 
zaman neşelendiren kimi zaman 
da hüzünlendiren Rıza Konyalı, hu-

zurevine ayrı bir renk katıyor. Rıza 
Konyalı, saz çalmaya başladığı gün 
ünlü biri olacağının hiç aklından 
geçmediğini söyledi. Besteleri ve 
söylediği türkülerde Türk halkının 
gönlünde taht kurmayı başardığını 
dile getiren Konyalı, şöyle konuştu: 
“Sanat yaşantım 1956 yılında İstan-
bul’da Müzeyyen Senar ile tanıştık-
tan sonra değişti. Bir gazinoda uzun 
hava okumuştum. O esnada kendisi 
de oradaymış. Beni kulise çağır-

dı ve türküyü bir daha okudum ve 
gözyaşlarına hakim olamadı. Daha 
sonra onun vasıtasıyla ilk taş plağımı 
çıkarmış oldum.”

Memleketinin tanınması için 
1980 yılında Keleşer olan soyadını 
Konyalı olarak değiştirdiğini anla-
tan sanatçı, yaşamı boyunca sazın-
dan bir an bile olsun ayrılmadığını 
vurguladı. “Sazım benim hayatım, 
onsuz yaşayamam.” diye konuşan 
Konyalı, “Her sabah sazımı çalarım. 

67 yıllık arkadaşım benim. Benim 
ekmek torbamdı. Sahnede onun sa-
yesinde para kazandım. Sanat haya-
tım onun sayesinde devam ediyor. 
Huzurevinde bile beste yapmaya 
devam ediyorum.” ifadelerini kul-
landı.

Konyalı, huzurevinde çok mut-
lu olduğunu, arkadaşlarıyla bol bol 
yürüyüş yapıp zaman geçirdiklerini 
söyledi. Sanatçı olduğu için herke-
sin kendisine ayrı bir önem verdiği-

ni dile getiren Konyalı, şöyle devam 
etti: “Salonda herkes yanıma oturu-
yor. ‘Hayatını anlat.’ diyenler oluyor. 
Muhabbet ediyoruz. Onlara türküler 
söylüyorum. Bazen karşılıklı ağlaşı-
yoruz. Bazen onlara saz çalıp, eğlen-
diriyorum. Onlar da beni alkışlıyor. O 
zaman çok mutlu oluyorum. Sesimi 
yıllardır özenle korudum. Sigara ve 
alkol kullanmadım. Onun için bu ya-
şımda hala güçlü bir sese sahibim.”

‘SAYESİNDE DERTLERİMİZİ 
UNUTUYORUZ’

Huzurevi sakinlerinden 72 ya-
şındaki Muhittin İşeder de geçmiş-
te Rıza Konyalı’nın türkülerini çok 
dinlediğini belirterek, “Kendisiyle 
burada tanışma imkanım oldu, çok 
iyi bir insan. Bizleri eğlendiriyor. Al-
lah ondan razı olsun. Onun sayesin-
de tüm dertlerimizi unutuyoruz.” 
dedi. Mehmet Tarhan ise Konyalı 
ile aynı odayı paylaştığını, onun sa-
zını bir dakika bile olsun yanından 
ayırmadığını, ilerleyen yaşına rağ-
men hala çok güzel türkü söyledi-
ğini kaydetti.
n AA
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Fabrika  işçisi Nuh Özkan  (49), 
buğday silosunun içine düşmesi so-
nucu yaşamını yitirdi. Olay, merkez 
Karatay ilçesi Ankara yolundaki un 
fabrikasında  meydana  geldi.  Nuh 
Özkan, içinde yaklaşık 200 ton buğ-
day olan siloyu kontrol ettiği sırada 
iddiaya göre dengesini kaybedip içi-
ne düştü. Durumu fark eden mesai 
arkadaşları polis ve sağlık görevlile-
rine haber verdi. Olay yerine gelen 
sağlık  görevlilerince  yapılan  kont-
rolde Özkan’ın yaşamını yitirdiğini 
belirlendi.  Özkan’ın  cansız  bedeni 
silo  içindeki  buğday  boşaltıldıktan 
sonra  çıkartılıp,  Konya  Numune 
Hastanesi morguna kaldırıldı. 
n DHA

Patlayıcıda kullanılan 
anilin elegeçirildi
Karapınar  ilçesindeki  Meke 

Gölü’nün  yakınında  patlayıcı  ya-
pımında  kullanılan  8  litre  anilin 
maddesi  bulundu.  İl  Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu-
besini arayan bir kişi, Meke Gölü 
civarında patlayıcı olduğunu ihbar 
etti.  Harekete geçen polis ekipleri, 
bölgede  bomba  imha  ekipleri  ve 
detektör köpeklerle arama başlattı.
Kazı çalışmasında, birer litrelik 

8 kavanoz içerisine konulmuş sıvı 
madde bulundu. İnceleme sonucu 
sıvının, patlayıcı yapımında kulla-
nılan anilin maddesi olduğu tespit 

edildi.  Bombalı  saldırıda  kullanıl-
mak  için  saklandığı  değerlendiri-
len anilinin konulduğu cam şişele-
rin üzerinde parmak izi incelemesi 
yapıldı.  Ele  geçirilen malzemeler, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Krimi-
nal Daire Başkanlığına gönderildi. 
Patlayıcı yapımında kullanılan ani-
linden ayrıca sentetik boya, kauçuk 
ve reçine üretimi ile ilaç sanayisin-
de faydalanıldığı öğrenildi. Anilin, 
daha önce İzmir ve Mersin Emni-
yet Müdürlüklerinin, terör örgütü 
PKK’ya  yönelik  operasyonlarında 
da ele geçirilmişti. n AA

Bir sitenin otoparkında araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.’yi dövüp kaburgasını kırdığı iddiasıyla 
tutuklanan öğretim görevlisi için adam öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis davası açıldı

Akademisyene 15 yıl 
hapis cezası istemi!

Konya’da  bir  arkadaşının  otur-
duğu  sitede  araç  parkı  yüzünden 
tartıştığı Ayşe Y.’yi (36) dövüp, ka-
burgalarını kırdığı iddiasıyla tutuk-
lanan  öğretim  görevlisi  Dr.  Fevzi 
Altan G. (43) hakkında ‘adam öldür-
meye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 
15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde  dava  açıldı. G., Ayşe Y.’nin 
topuklu ayakkabıyla koşarken düş-
tüğünü öne sürürken, saldırı anına 
ilişkin güvenlik kamerası görüntü-
leri ise davaya delil olarak sunuldu.
Olay, 17 Kasım 2019 tarihinde 

Meram  ilçesi  Uzunharmanlar  Ma-
hallesi’ndeki bir sitenin otoparkında 
meydana geldi.  Selçuk Üniversite-
si  Sarayönü  Meslek  Yüksekokulu 
Bilgisayar  Teknolojileri  Bölümü’n-
de öğretim görevlisi olan Fevzi Al-
tan G., bazı eşyaları almak için ken-
disi gibi akademisyen olan Süheyla 
B.’nin (41) oturduğu siteye gitti. Eş-
yaları aracına yükleyen Fevzi Altan 
G., Ayşe Y.’nin otomobilini, otopark 
çıkışına  park  etmesi  nedeniyle  çı-
kamadı. Bunun üzerine Süheyla B., 
Ayşe Y.’nin dairesine giderek, oto-
mobilini  çekmesini  istedi. Bir  süre 
sonra  otomobilinin  yanına  gelen 
Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tar-
tışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi 
Altan G., Ayşe Y.’yi tekme ve tokat 
atıp, dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıla-
rak, tedaviye alındı.

‘TEKME TOKAT SALDIRDI’
Ayşe  Y.  hastanede  odasında 

alınan  ifadesinde,  ‘’Aracımı  site-

nin otoparkına koymak için sitenin 
önüne park  etmiştim. Daha  sonra 
daireme  çıktım.  İsmini  sonradan 
öğrendiğim kişi, aracını,  siteye ait 
olmamasına  rağmen  içeriye  koy-
muş. Aracım nedeniyle otoparktan 
çıkamamış.  Daha  sonra  bir  bayan 
kapımı  çaldı  ve  aracımı  otoparkın 
önünden çekmemi söyledi. Aşağıya 
indiğimde bu bayanın Fevzi Altan 
G.  isimli  kişiyle  beraber  olduğunu 
anladım. İsmini bilmediğim bu ba-
yan bana hakaretler etmeye başla-
dı. Ben de kendimi savunmak için 
ona bir şeyler söyledim. Bunun üze-
rine Fevzi Altan G., eliyle ve tekme 
atarak beni dövdü. Kaburgamda kı-
rıklar oluştu” dedi.

GÖZALTINA ALINDI
3 gün süren tedavisinin ardın-

dan taburcu edilen Ayşe Y.’ye, ha-
yati  tehlikesi  bulunduğu,  kaburga 
kemiklerinde  kırıklar  oluştuğu  ve 
basit tıbbi müdahaleyle giderileme-
yecek  şekilde  yaralandığı  yönünde 
adli muayene raporu verildi. Cum-
huriyet  savcısının  talimatı  üzerine 
Fevzi Altan G., 2 Aralık günü gözal-
tına alındı.

‘KENDİ DÜŞÜP, YARALANDI’
Polisteki  ifadesinde suçlamaları 

kabul etmeyen G.,  şunları  söyledi: 
“Ayşe Y.’yi daha önceden tanımıyo-
rum. Aracımı olay günü sitenin oto-
parkına park ettim. Saat 14.45 sı-
ralarında arkadaşım Sühehya B. ile 
birlikte  araçlarımızın  başına  gitti-
ğimizde,  otoparkın  önünde  Ayşe 
Y.’nin aracının park edildiğini gör-
dük. 10 dakika sonra Ayşe Y., ara-

cının başına geldi. Süheyla ile araç 
parkı yüzünden aralarında tartışma 
oldu.  Süheyla’ya,  ‘Uğraşma  geldi 
işte çıkacağız’ dedim. Ayşe Y., tam 
aracına bineceği sırada, Süheyla’ya 
yönelik küfürlü kelimeler konuştu. 
Hakaret üzerine Ayşe Y.’nin aracı-
na koştum. Aracın kapısını açarak, 
küfür etmemesi konusunda uygun 
bir dille uyardım. Ayşe Y.,  aracın-
dan inerek sitenin önünde koşmaya 
başladı. Ayağında  topuklu ayakka-
bı vardı. Ben de düşmemesi, zarar 
görmemesi  için  peşinden  koştum. 
Birlikte koşarken Ayşe Y., park ha-
lindeki  bir  aracın  aynasına  karın 
kısmıyla vurdu. Ardından yere düş-
tü. Ben de eğilip sağlık durumuna 
baktım. Durumu iyi olunca, olaylar 
daha da uzamasın diye Süheyla ile 
olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.’ye 
herhangi  bir  fiziksel  müdahalem 

olmadı. Ayşe Y., topuklu ayakkabıy-
la dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koş-
ması  üzerine  düştü.  Üzerime  atılı 
suçlamayı  kabul  etmiyorum. Hak-
kımda  asılsız  iddialarda  bulunan 
ve bana hakaret eden Ayşe Y.’den 
şikayetçiyim.’’   

TUTUKLANDI
Fevzi  Altan  G.,  3’üncü  Sulh 

Ceza Hakimliği’nce suçun vasıf ve 
mahiyeti  ile mevcut  delil  durumu 
ve suçun ‘katalog’ suçlardan olması 
göz önüne alınarak, tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI 
İSTEMİ 

Yürütülen soruşturma sonunda 
Fevzi Altan Göksü hakkında ‘adam 
öldürmeye  teşebbüs’  suçundan 
9 yıldan 15 yıla kadar hapis ceza-
sı  istemiyle  iddianame  düzenledi. 
İddianame Konya 1’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
Göksü,  önümüzdeki  günlerde  ha-
kim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Fevzi  Altan G.’nun Ayşe  Y.’ye 

saldırdığı  güvenlik  kamera  görün-
tüleri  de  ortaya  çıktı.  Görüntüler-
de  G.’nun  Süheyla  B.  ile  Ayşe  Y. 
arasındaki tartışmayı ayırdığı, daha 
sonra otomobile binen Ayşe Y.’nin 
aracına doğru koşarak sağ ön kapı-
yı  açtığı,  G.’nun  otomobilden  inip 
koşmaya başlayan Ayşe Y.’nin pe-
şinden  gidip,  saldırdığı  görülüyor. 
Ayşe  Y.  aldığı  darbe  sonucu  yere 
yığılırken, G., Ayşe Y.’ye doğru eği-
liyor. Koşarak gelen Süheyla B.  ile 
yakınlarının ayırmasıyla apartmana 
doğru yürüyor. n DHA

Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu
Beyşehir ilçesinde bir kişi tabancayla ayaklarından 

ve sırtından vurularak yaralandı. Olay, saat 06.00 sı-
ralarında Beyşehir-Seydişehir yolu üzerindeki Genek 
deposu mevkisindeki Atatürk Ormanı Yolu üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesin-
de bir gazinoda şef olarak çalışan 37 yaşındaki M.İ., 
iddiaya göre kendisini olayın meydana geldiği mevki-
ye çağıran bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir 
nedenle tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, 
vurulduğunu cep  telefonuyla ulaştığı  arkadaşlarına 
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sırtı ve ayaklarına 4 kurşun isa-
bet ettiği öğrenilen M.İ. ambulansla kaldırıldığı Bey-
şehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı 
M.İ.’nin,  polise  verdiği  ifadesinde,  kendisini  vuran 
şahsın adını polise verdiği belirtildi. Plakası belirlenen 
araçla kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalan-
masına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri olayın ya-

şandığı kar örtüsüyle kaplı orman yolu üzerinde ince-
leme yaparken 5 boş kovan buldu. Yaralı şahıs, has-
tanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya 
sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA
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Suriyeli Ayşe’nin eşine 
sevdası çilesinden büyük

Suriye’de rejimin pazar yerine bombalı saldırısında aldığı yaralarla konuşma kabiliyetini kaybeden, sağ el ve ayağındaki güç 
kaybı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 28 yaşındaki İbrahim el-Azrak, vefakar eşi Ayşe’nin fedakarlığıyla hayata tutunuyor

Eğitim gönüllüsü Keleşoğlu mezarı başında dualarla anıldı

Selçuk Ecza Deposu, As 
Ecza Deposu, Ahmet ve Neza-
hat Keleşoğlu Vakfı Kurucusu, 
Eğitim gönüllüsü ve Hayırsever 
işadamı Merhum Dr. Ahmet 
Keleşoğlu ebediyete intikal edi-
şinin 5. yıl dönümünde Musalla 
mezarlığında bulunan mezarı 
başında organize edilen bir tö-
ren ve Konya protokolü ile ça-
lışanları ve sevenlerin katıldığı 
bir törenle dualarla anıldı. 

Keleşoğlu’nun vefatının 
5. yıldönümü anma törenine 
Selçuk Ecza Deposu Yönetim 
Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, 
Keleşoğlu ailesi, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı adına 
Genel Sekreter Ercan Uslu, 
Karaman Mehmetbey Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Akgül, Konya protokol üyeleri, 
Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz Adem Açıkgöz, Selçuk Üni-
versitesi Eski Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Okutan, Dekanlar, 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı yönetici ve üyeleri, Selçuk 
Ecza Deposu ile As Ecza Depo-
su yönetici ve çalışanları, ile çok 
sayıda Keleşoğlu ailesi, akraba 
ve seveninin katıldığı bir tören-

le dualarla anıldı. 
Tören de konuşan Selçuk Ecza 

Holding, Selçuk ve AS Ecza Depo-
su ile Ahmet –Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Sonay Gürgen, “14 Ocak 2015’te 
kaybettiğimiz vakfımızın, şirketle-
rimizin kurucusu ve yönetim ku-
rulu başkanımız Merhum Ahmet 
Keleşoğlu insanlığı, beyefendili-
ği, yöneticiliği, ilkeleri ve hizmet 
verdiğimiz sektörlerin gelişimine 
yaptığı katkılarla hepimize örnek 
olmuş, eğitim gönüllüsü ve hayır-
sever bir adamıdır.

Merhum Keleşoğlu hem iyi bir 
iş adamı bunun yanı sıra iyi bir ha-
yırseverdi. Ülke genelinde yaptığı 
hayırseverliği özellikle eğitimde 
olmuştur. Şu anda binlerce öğren-
ciye burs verilmektedir. Vakfımız 
N.E.Ü İlahiyat Fakültesi ve Kara-
man’da ise Diş Fakültesi okul ve 
hizmet binalarını yaptırmaktadır. 
Saymakla bitmez Vakıf hizmetle-
rimizi artırarak devam ettirmek-
teyiz. Merhum Ahmet Keleşoğ-
lu’nun hayırseverliği yolunda 
hizmetlerimiz tüm hızıyla devam 
edecektir. Merhum Dr. Ahmet 
Keleşoğlu’nun ebediyete intikali-
nin beşinci yılında, her geçen gün 

daha da büyüyen özlemle, sevgi, 
saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Genel Sekreteri Ercan Uslu, Kara-
manoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
Konya Eczacılar odası Başkanı 
Adem Açıkgöz SÜ rektörü Prof. 
Dr. Süleyman Okutan ve Keleşoğ-
lu aile mensupları hayırsever işa-
damı merhum Ahmet Keleşoğlu 
hakkında kısa birer konuşma yap-
tı. 

Protokol konuşmalarının ar-
dından Merhum Dr. Ahmet Ke-
leşoğlu’nu anma töreni Kur’an-ı 

Kerim tilaveti ve ardından Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Ah-
met Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
eski Dekanı Prof. Dr. Ramazan Al-
tıntaş’ın yaptığı dua ile son buldu.       

Merhum Dr. Ahmet Keleşoğ-
lu’nun ebediyete intikalinin be-
şinci yılı anma törenine katılan 
misafirlere çikolata ve şeker ikram 
edildi. Ayrıca Selçuk Eczası Depo-
su Hizmet binasında katılımcı mi-
safirlere yemek ikram edilirken, 
ayrıca Selçuk Ecza Deposu önün-
de ise Merhum Ahmet Keleşoğlu 
adına lokma tatlısı dağıtıldı. 
n HABER MERKEZİ

Alışveriş merkezi 
açılışında izdiham

Çeltik Belediyesi 
taziye aracı hibe etti

Konya’da açılışı gerçekleşti-
rilen alışveriş merkezinde indi-
rimli ürünlerden almak isteyen 
vatandaşlar izdihama neden oldu. 
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Ma-
hallesi’nde, açılışta ucuz ürün sa-
tacağı duyurusunda bulunan alış-
veriş merkezinin önünde toplanan 
vatandaşlar, sabah erken saatler-
den itibaren uzun kuyruklar oluş-
turdu. Giyim, gıda ve ev eşyaları-
nın satıldığı alışveriş merkezinde, 

vatandaşlar ürünleri alabilmek için 
ezilme tehlikesi yaşadı ve fenalık 
geçirdi. Ezilme tehlikesi yaşayan 6 
yaşındaki D.M’yi, alışveriş merke-
zine komşu olan esnaflar kurtardı. 
İzdihamdan korkan kız çocuk, su 
içirilerek sakinleştirildi. İçeriye ko-
şarak girmeye çalışan bazı kadınlar 
ise yere düştü. Olayı gören bir va-
tandaş da “Hayatınızda hiç mi indi-
rim görmediniz?” diyerek duruma 
tepki gösterdi. n AA

Çeltik Belediye Başkanı Ali 
Meşe, Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi’ne bağlı Aydınlı ve Yeni-
doğan mahallelerine cenaze yıka-
ma aracı hibe etti. Çevre ilçelerin 
ihtiyaçlarına duyarsız kalmayan 
Başkan Meşe diğer mahalleleri 
de kendi mahalleleri gibi görerek 
Aydınlı Mahallesi Muhtarı İsmail 
Ural ve Yenidoğan Mahallesi Muh-
tarı Atilla Çimen’in mahallelerinde 
böyle bir ihtiyacın olduğunu dile 
getirmeleri üzerine iki araç hazır-
layarak, Aydınlı ve Yenidoğan Ma-
halle muhtarlarına teslim ettikleri-
ni söyledi.

Çeltik Belediye Başkanı Ali 
Meşe, “Bizim hizmet anlayışımız-

da gönül sınırlarımız içine giren 
tüm mahallelerimizin isteklerini 
göz önünde tutarak ,İlçemize sınır 
komşu olan bu mahallelerimizde 
böyle bir ihtiyacı öğrenince çalış-
malarımızı yapıp iki aracı beledi-
yemiz adına Fen İşleri Müdürü-
müz Hüseyin Akçalık’ı muhtarlara 
teslim edilmek üzere gönderdik” 
dedi.

Yenidoğan ve Aydınlar mahal-
le muhtarları mahalleli vatandaş-
larımızın isteğini kırmayan Baş-
kan Ali Meşe’ye mahalle sakinleri 
adına çok teşekkür ederek, gönül 
belediyeciliğin en güzel öğreneğini 
sergilemiş olduğunu ifade ettiler.
n HABER MERKEZİ

Ülkesindeki iç savaşta aldığı ya-
ralardan ötürü yüzde 56 engelli hale 
gelen İbrahim el-Azrak, 5 yıllık eşi 
Ayşe’nin fedakarlığıyla zorluklara 
direniyor. Suriye’nin Halep kentinde 
2015 yılında hayatını Ayşe el-Helluş 
(20) ile birleştiren 28 yaşındaki İbra-
him el-Azrak, evliliğinin henüz ikinci 
ayında gittiği pazar yerinin bomba-
lanması sonucu yaralandı.

Başına üç şarapnel parçası isa-
bet eden Suriyeli İbrahim, işitme 
ve konuşma, sağ el ve ayağında güç 
kaybı yaşadı. Hatay’da 12 gün te-
davi gören İbrahim el-Azrak, daha 
sonra eşiyle Hama’ya yerleşti. Gün-
lük ihtiyaçlarını karşılamakta zorla-
nan çift, savaşın ortasında tedavinin 
mümkün olmadığını düşünerek, 
Türkiye’ye geldi. 

Bu süreçte tüm varlıklarını har-
cayan İbrahim el-Azrak ve eşi, yak-
laşık 5 ay önce Konya’da yaşayan 
Suriyeli yakınlarının yanına sığındı. 
Daha sonra kentsel dönüşüm böl-
gesindeki kerpiç yapılı müstakil evin 
bodrum katına taşınan Suriyeli çift, 

taşındıkları ilk günü soğukta geçir-
di. Hayatı Paylaşanlar Derneği yö-
neticisi Sabri Büyükdemir’in sosyal 
medyadaki çağrısıyla yardımsever-
ler Suriyeli çiftin ihtiyaçlarının bir 
kısmını karşıladı.  Eşinin yardımıyla 
güçlükle ayakta durabilen ve konu-
şamayan İbrahim el-Azrak’ın fizik 
tedavi başta olmak üzere acil sağlık 
hizmetine ihtiyacı bulunuyor.

SINIRLARI AŞAN FEDAKARLIK   
Konya’ya uzanan hayat hikaye-

sini anlatan Ayşe el-Helluş, eşiyle 5 
yıl önce Halep’te evlendiğini söyle-
di. İç savaşın binlerce sivilin canına 
mal olduğu Suriye’deki zorlu yaşam 
şartlarının kendilerinin de kaderini 
değiştirdiğini vurgulayan Helluş, 
henüz evliliğin ikinci ayında, hayatı-
nın kabusa döndüğünü aktardı.

Helluş, eşi İbrahim’in alışveriş 
için gittiği pazarda, şiddetli patlama-
nın ardından dumanların yükseldi-
ğini vurgulayarak telaşla bombanın 

düştüğü yere koştuğunu ve eşi İbra-
him’i kanlar içinde baygın yatarken 
gördüğünü anlattı.

‘ONUN ESKİSİ GİBİ OLMASI 
İÇİN DUA EDİYORUM’

Eşini çevredekilerin yardımıyla 
yakındaki hastaneye götürdükleri-
ni belirten Helluş, şunları kaydetti: 
“Daha sonra Hatay’da bir süre te-
davi oldu. Yaklaşık 4,5 yıl Suriye’de 
kaldıktan sonra eşimin tedavisi için 
her şeyimizi sattık ve buraya geldik. 
Fizik tedavi olması için ilgili makam-
lara başvurdum. Son varlığımız, bi-
leziğimi de harcadık. Eşim sadece 
ihtiyaçları için yardımımla yürüyebi-
liyor. Eşimin tedavisiyle eski günle-
rine dönmesini çok istiyorum. Onun 
eskisi gibi olması için dua ediyorum. 
Yürüsün ve konuşsun başka bir şey 
istemem.”

Kerpiç yapılı müstakil evin bod-
rum katına yeni taşındıklarını ifade 
eden Helluş, eve yerleştikleri ilk 
geceyi komşularının verdiği battani-
yeyle geçirdiklerini söyledi.
n AA
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• Toplam 10 kişi alınacaktır

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

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
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Karaduman: Her dört 
gençten biri işsiz

Bir dizi temas ve ziyaretlerde 
bulunmak üzere Akşehir’e gelen 
Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Karaduman, Kaymakamlık ziyare-
ti, Belediye Başkanlığı ziyareti, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jan-
darma ziyaretinden sonra Saadet 
Partisi Akşehir İlçe Divan Toplan-
tısına katıldı.

Saadet Partisi Akşehir İlçe Di-
van Toplantısında parti mensup-
larına bir konuşma gerçekleştiren 
Karaduman; “Ülkemizin şu anda 
büyük bir ekonomik krizin içerisin-
de. İşsizlik resmi rakamların aksine 
yüzde 20 seviyesine, genç işsizlik 
ise yüzde 27 seviyesine ulaştı. Her 
dört gencimizden bir tanesi işsiz” 
dedi.

SATTIKLARI FABRİKALAR, 
ÖDEDİKLERİ FAİZE YETMİYOR
Millî Görüş iktidarları dönemin-

de açılan fabrikaların satılmasına 
da değinen Karaduman; “Merhum 
liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Millî Görüş’ü iktidara taşıdığı 
zaman, memleketimizin doğu-
sundan batısına, dört bir tarafında 
yapılan bütün fabrikaların bugün 

teker teker satılmış durumda. 14 
yıldır buradan sadece 60 milyar 
dolar gelir elde edildi. Ancak her 
yıl ödenen faiz ise artarak devam 
ediyor.” dedi.

İNSANLAR ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKIYOR
Karaduman son olarak ise çift-

çilerin duruma ile ilgili şunları ifade 
etti; “İktidar, tarım ve hayvancılığa 
gerekli desteği 17 yıldır maalesef 
vermiyor. Çiftçimizin çok zor bir 
durumla karşı karşıya. İnsanlar 
artık çiftçiliği bırakıyorlar. Özellikle 
tahıl ambarı Konya’mızda çiftçi-
lerimiz ürettiği ürünün karşılığını 
alamıyor.”

İlçe Divan Toplantısının ardın-
dan Karaduman, Akşehir halkıy-
la buluştu ve esnafları işyerinde 
ziyaret ederek Akşehir esnafının 
sıkıntılarını ve dertlerini dinledi. 
Program boyunca Saadet Partisi 
Konya Milletvekili Abdülkadir Ka-
raduman’a Saadet Partisi Akşehir 
ilçe Başkanı Mustafa Karakaş, İl 
Başkan Yardımcısı Muhammed 
Uzun, İlçe Müfettişleri ve İlçe Baş-
kan Yardımcıları da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Beğenilme duygusunu ön plana çıkaran bir ortam olan sosyal meydanın karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkardığı-
nı söyleyen Prof. Dr. Yavuz Selvi, “Sosyal medyayı kullanamıyoruz, sosyal medya bizi kullanıyor” dedi

Prof. Dr. Selvi: Sosyal 
medya bizi kullanıyor

Prof. Dr. Yavuz Selvi, sosyal 
medyanın en çok beğenilme duy-
gusunu ön plana çıkardığını ve bu 
arzuların insanı gerçek kimliğinden 
uzaklaştırdığını belirterek, sosyal 
medyanın yapay, geçici duygular 
ve karışık bir kişilik yapısı ortaya çı-
kardığını söyledi.

21. yüzyılda gelişen teknolo-
jiyle birlikte ceplerde taşınan akıllı 
telefonlar günlük hayatı kolaylaştı-
rırken, insanlarda çeşitli psikolojik 
hastalıklara da yol açmaya başladı. 
Sosyal medya özellikle meraklı ve 
zihni hızlı çalışan 15-25 yaş arasın-
dakileri daha fazla etkiliyor. Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyat-
ri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Yavuz 
Selvi, eskiden sosyal medyada çok 
kısa vakit geçirilirken son zaman-
larda çok uzun süreler geçirildiğini 
belirterek, “Sosyal medyanın ortak 
bir tepki oluşturmak gibi çok güzel, 
çok doğru yararlı tarafları var ama 
yararlı tarafları yerine sosyal med-
yayı bir zaman geçirici, bir oyalayıcı 
olarak görüyoruz. Başlangıçta ya-
rım saat, 1 saat vakit geçirdiğimiz 
yer, artık 5-6 saat şeklinde uzun 
vakitler oluyor. Bu da demek oluyor 
ki biz sosyal medyayı değil, sosyal 
medya bizi kullanıyor” dedi.

‘SOSYAL MEDYA 15-25 YAŞ 
ARASINDAKİLERİ DAHA FAZLA 

ETKİLİYOR’
Sosyal medyadan en çok etkile-

nen kesimin meraklı ve zihni hızlı 
çalışan 15-25 yaş arası insanlar 
olduğunu anlatan Prof. Dr. Selvi, 
“İstatistiklere baktığımızda en çok 
sosyal medya hesabına sahip olan-
ların sosyal medyada fazla vakit 
geçiren bu yaş grubuna dahil oldu-
ğu görüldü. Bu genç bir yaş grubu 
ve çabuk tüketen bir yaş grubu. 
Hem tüketici konumundalar hem 
de duygularını, kimliklerini çabuk 
tüketebiliyorlar. Bu anlamda sos-

yal medyanın tam da hedefi bu yaş 
grubudur” diye konuştu.

‘KARIŞIK BİR KİŞİLİK YAPISI 
ORTAYA ÇIKARIYOR’

Sosyal medyanın en çok be-
ğenilme duygusunu ön plana çı-
kardığını kaydeden Prof. Dr. Selvi, 
sosyal medyanın ayrıca gösterme 
ve görülme heveslerini de ortaya 
çıkardığını dile getirerek, “Demek 
ki hem görünmek hem göstermek 
hem beğenilmek bütün bunlar bir-
leştiğinde artık merak duygusunun 
önüne geçilmiyor. Yeni hesaplar 
açılıyor, diğer hesaplar takip edi-
liyor ve sürekli olarak haber alma 
isteği oluyor. Acaba o ne yapıyor? 
Şimdi nerede? Bu yaptığı doğru 
mu, yanlış mı? Sürekli bir yargıla-
ma, muhakeme etme. İşte bu istek 
ve arzu, merak gösterme, merak, 
dikizleme, röntgenleme, belki de 
beğenir mi arzuları insanı gerçek 
kimliğinden uzaklaştırıyor. Daha 
yapay, daha geçici duygular, daha 
karışık bir kişilik yapısı ortaya çıka-
rıyor” ifadelerini kullandı.

İnsanların anı yaşamak yerine 

paylaşmak için yaşadığını belirten 
Prof. Dr. Yavuz Selvi, bu durumun 
insanlarda geçici duygulara neden 
olduğunu, beğeni ve takipçi için 
farklı kişilikler ortaya çıkardığını 
ifade etti.

‘SOSYAL MEDYA SOSYAL DEĞİL’
Sosyal medyanın sosyal olma-

dığının altını çizen Prof. Dr. Selvi, 
sosyalleşmek için girilen internetin 
bir süre sonra kimlikleri ve duygu-
ları aşındırdığını kaydetti. Sosyal 
medyanın çabuk ulaşmayı ve ulaşı-
labilmeyi sağladığını aktaran Selvi, 
“Hiç görüşemeyeceğiniz, asla kar-
şılaşmayacağınız bir insanla duygu, 
düşünce ve davranışlarınızı paylaşı-
yorsunuz. Bu da karşılıklı bir etki-
leşime neden oluyor. Sosyal medya 
sadece bizim duygularımızı değil, 
karşımızdakilerin duygularını da 
derinden etkiliyor. Sosyal medyada 
biz kendimiz için var değiliz. Aynı 
zamanda başka kişiler için de varız. 
Başkaları neler hissediyor, bazen 
beğeniyor, bazen kıskanıyor, bazen 
de nefret ediyor. Demek ki payla-
şımlarımız karşımızdakinin duygu-

larını da doğrudan etkileyebiliyor. 
Karşımızdaki insan paylaşımları-
mıza öfkelenebiliyor, bizi kıskana-
biliyor, bizim sahip olduklarımıza 
da sahip olmak isteyebiliyor. Bu 
bazen derin bir acı, bazen derin bir 
öfke uyandırıyor. Demek ki sosyal 
medya paylaşımları sadece bizim 
değil, karşımızdakinin duygusunu 
da doğrudan etkiliyor” şeklinde ko-
nuştu.

‘SOSYAL MEDYA GEÇİCİ 
MUTLULUK VERİYOR’

Sosyal medyanın mutlu etme-
diğini ve geçici olarak rahatlama 
duygusu oluşturduğunu vurgula-
yan Prof. Dr. Yavuz Selvi şunları 
kaydetti: “Paylaşmak, beğenilmek 
herkesin hoşuna gider. Sosyal 
medyada zaten en çok gösterme 
ve görülmek istiyorlar. Bu onlar-
da geçici bir mutluluk, geçici bir 
heyecan oluşturuyor. Asla ve asla 
kalıcı değil, bunun adına mutluluk 
diyemeyiz zaten. Sosyal medyadaki 
beğeni ve takipçi sayısı bir noktada 
insanları heyecanlandırabiliyor, ge-
çici mutluluk verebiliyor. Fakat bu 
gerçek bir mutluluk değil, çünkü 
bir süre sonra artık o anlık aldığın 
zevk yetmiyor. Daha fazla beğe-
nilme, daha fazla takipçi için daha 
farklı davranmaya, daha absürt 
şeyler yapmaya başlanılıyor. Bir 
dönem sonra o kişilikte zafiyetler 
oluşuyor. Sosyal medya mahremi-
yeti deldi. Daha önce evinden her-
hangi bir şey, herhangi bir görüntü 
paylaşmayan bir insan artık ailesini 
diğer insanlara açtı. Normalde yüz 
yüze konuştuğumuzda asla bunla-
rı yapmayacağını söyleyen bir kişi, 
artık sosyal medyada her şeyini 
paylaşıyor. Bu mahremiyet algısını 
değiştirdi. Bir noktadan sonra insan 
mahremiyetini kaybetmeye başla-
dı. Kendine özel hiçbir şey kalmadı, 
çünkü her şeyi paylaştı.” n İHA

GÜİD, Metin Güneş ile devam ediyor
Gübre Üreticileri, İthalatçıları 

ve İhracatçıları Derneği dokuzun-
cu genel kurulu yapıldı. Antalya’da 
gerçekleştirilen genel kurulda, Me-
tin Güneş güven tazeleyerek yeni-
den başkanlığa seçildi.

2003 yılında kurulan; organik, 
inorganik, mikrobiyal ve solucan 
gübresi gibi alanlarda faaliyet gös-
teren 138 üyesi bulunan GÜİD 
genel kurulunda divan başkanlığı-
na Hakan Pakalın, kâtip üyelikle-
re Ufuk Deniz Taşçıoğlu ve Taner 
Kaplan oy birliği ile seçildiler. 

Genel kurulda söz alan GÜİD 
Başkanı Metin Güneş, tarımsal gir-
diler içerisinde en önemli kalemin 
gübre olduğuna dikkat çekerek, 
Türkiye’de 2017 yılında 6,7 milyon 
ton gübre satışının, son iki yılda 
5,3 milyon ton seviyelerine gerile-
diğini belirtti. Güneş, bu düşüşte, 
hammadde bakımından % 95 yurt 
dışına bağımlı olan sektörün dolar 
kurundaki artışın ve finansal ma-
liyetlerin artmasının en önemli et-
kenler olduğunu söyledi.

GÜİD olarak, su ve toprak baş-

ta olmak üzere ülkemiz tarım kay-
naklarının hoyratça kullanılmasının 
önüne geçmek sürdürülebilir tarı-
mın bir parçası olmanın öncelikle-
ri olduğunu belirten Metin Güneş 
şunları söyledi; “Dernek olarak sek-
törümüzün daha ileri gitmesi için, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, TBMM, TZOB, ZMO, 

üniversiteler, ihracatçı birlikleri, 
siyasi partiler, ürün konseyleri ve 
paydaş kuruluşlarla sürekli iletişim 
halinde sektörümüzün sorunlarını 
ve çözüm önerilerini aktardı, akta-
rıyoruz. . Ayrıca bu konularla ilgili 
yaşanan gelişmeleri görsel ve yazılı 
medya ile paylaşıyoruz. İlgili fuarla-
ra katılarak sektörü temsil etmek-

teyiz. Yeni dönemde de geçmiş 
dönemde olduğu gibi, üyelerimizle 
birlikte çözüm odaklı, sektörün ge-
lişmesine için katılımcı, yenilikçi, 
mücadeleci bir yapıyla sorunların 
çözümü için çaba gösteren, Türk 
ekonomisine katkı sağlayan  anla-
yışla çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

Yoğun ilginin gösterildiği genel 
kurulda yapılan oylama sonucu; 
yeni dönem yönetim ve denetim 
kurulu şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler; 
Metin Güneş, Gökhan Uzunoğlu, 
Erol Öğünlü, Yaşar Aydın, Seçkin 
Öngel.

Yönetim Kurulu Yedek Üye-

ler; Enis Gürbüz Hekimoğlu, Halil 
Hikmet Kılıçarslan, Taner Kaplan, 
Hakan Pakalın, Ahmet Özgür Ateş.

Denetim Kurulu Asil Üyeler; 
Cansu Göloğlu, Ufuk Onuk,  Hakan 
Güneş.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler; 
Levent Gelgeç, Yeşim Özlem Özde-
mir, Engin Uncu. n HABER MERKEZİ
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Büyükşehir’den karnelerini getiren çocuklara hediye tiyatro bileti
Konya Büyükşehir Belediye-

si Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline 
giren öğrencilere tiyatro bileti 
hediye ediyor. Şehir Tiyatrosu ta-
rafından sahnelenen “Küçük Kara 
Balık” adlı oyunu ücretsiz izlemek 
izleyen çocukların karneleriyle 
birlikte gişelere gitmeleri yeterli 
olacak. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl ta-
tiline giren öğrencilere karne he-
diyesi olarak tiyatro bileti hediye 
ediyor. Konya Şehir Tiyatrosu’nun 
çocuk oyunlarından olan ve sah-
nelediği ilk günden beri çok sevi-
len “Küçük Kara Balık” adlı oyun 
yarıyıl tatilinde bu kez karnelerini 

getiren çocukların ücretsiz olarak 
karşısına çıkıyor. Selçuklu Kong-
re Merkezi’nde sahnelenen oyun 
için karnesini getiren çocuklara 
en fazla 2 bilet verilirken, biletler 
Selçuklu Kongre Merkezi ve Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezinden karnelerle 
birlikte alınabiliyor. Yönetmenliği 
Çağatay Çiftçi tarafından gerçek-
leştirilen oyunda; annesi ile bera-
ber bir derede yaşayan ve yaşadı-
ğı yerin dışındaki dünyayı oldukça 
merak ederek uzun bir yolculuğa 
çıkan küçük bir balığın maceraları 
anlatılıyor.
n HABER MERKEZİ

Mezun oldukları lisede 
öğretmenlik yapıyorlar

Karaman’da, 6 öğretmen, mezun olduğu Ermenek Anadolu Lisesi’nde görev yapıyor. Öğretmenlerden Murat Belen ve 
kardeşi Ahmet Belen, öğrenci oldukları dönemde okul müdürü olan babaları Bekir Belen gibi okulda idarecilik yapıyor

Tartıştığı kuzenini 3 
kurşunla parkta öldürdü

Tüfekle vurulup hastaneye 
bırakılan şahıs öldü

Aksaray’da bir kişi, parkta kav-
ga ettiği kuzenini tabancayla 3 el 
ateş ederek öldürdü.

Olay, Eskil ilçesi Merkez Ma-
hallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 
bulunan bir park alanında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Hurşit U. (41) ile amcaoğlu Hakan 
U. (32) arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın kısa sürede kav-
gaya dönüşmesi üzerine Hakan U. 
ruhsatsız tabancayla kuzeni Hurşit 
U.’ya 3 el ateş etti. Çevredeki va-
tandaşların silah sesini duyması 
üzerine durum polis ve sağlık ekip-
lerine bildirildi. Olay yerine gelen 

112 Acil Yardım ekipleri ağır ya-
ralanan şahsa ilk müdahaleyi olay 
yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha 
sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet 
Hastanesine kaldırılırken, bura-
da yapılan müdahalenin ardından 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine sevk edildi. 
Hurşit U., hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. Olayı gerçekleştiren kuzen 
Hakan U. ise Eskil İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne tabancayla birlikte 
teslim oldu. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da av tüfeğiyle vu-
rulduktan sonra hastaneye oto-
mobille getirilerek bırakılan şahıs 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Olay, akşam saatlerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Sakabaşı Mahallesi’ndeki özel bir 
hastaneye otomobille gelen kimliği 
belirsiz kişi veya kişiler av tüfeği ile 
kalbinin altından tek kurşunla vu-
rulan Mehmet Demirhan’ı (46) bı-
rakarak ayrıldı. Şahısta silah yarası 
olduğunu gören hastane görevlile-
ri durumu hemen polise bildirdi. 
Ağır yaralı olan Demirhan ise bura-

da yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata 
alınan Demirhan, doktorların tüm 
müdahalelerine rağmen kurta-
rılamayarak hayatını kaybetti. 
Olaydan sonra özel hastanenin gü-
venlik kamerası kayıtlarını izleyen 
polis, Demirhan’ı hastaneye bıra-
karak ayrılan otomobilin plakasını 
tespit etti. Polis, şahsın nerede ve 
kim tarafından vurulduğunu tespit 
edebilmek için çok yönlü soruştur-
ma başlattı.
n İHA

Öğrencilik dönemlerinde oku-
dukları Ermenek Anadolu Lise-
si’nde, Murat Belen (41) coğrafya 
öğretmenliği ve okul Müdürlüğü, 
kardeşi Ahmet Belen (36) müzik 
öğretmenliği ve müdür başyardım-
cılığı, Şebboy Hülya Nur (33) mate-
matik öğretmenliği, Arzu Şencan 
Yanmaz (34) Türk dili ve adebiyatı 
öğretmenliği, İbrahim Burak Köp-
rülü (37) müzik öğretmenliği ve 
Aydın Bayram (36) ise rehberlik 
öğretmenliği yapıyor.

Okul Müdürü Murat Belen ay-
rıca, kendi öğrenci olduğu dönem-
de okul müdürü olan babası Bekir 
Belen’in (68) bayrağını taşıyor. Mu-
rat Belen’in birlikte çalıştığı mesai 
arkadaşlarından müdür yardımcısı 
Şanver Kaya (50) ise o zamanlar 
felsefe öğretmeniydi. Murat Belen 
aynı zamanda kardeşi Ahmet Be-
len ile Şebboy Hülya Nur ve Arzu 
Şencan Yanmaz’ın, lise son sınıfta 
öğretmenliklerini yaptı. Şu an oku-
lun güvenlik görevlisi Sevil Sözen 
Yağcı da (26) yine Murat Belen’in 
öğrencileri arasında yer alıyor. Me-
zun oldukları okulda görev yapan 
6 öğretmen de yine dönemin okul 
müdürü Bekir Belen ile şu anki 
müdür yardımcısı Şanver Kaya’nın 
öğrencileri.

BAYRAĞI OĞULLARI TAŞIYOR 
Bayrağı oğullarına devreden 

okulun eski müdürü Bekir Belen 
de zaman zaman gelip, eski öğren-
cileri olan öğretmen ve idarecilerle 
sohbet ediyor. Ermenek Anadolu 
Lisesi’nde 32 yıl görev yaptığını be-
lirten Bekir Belen, şunları söyledi: 
‘’1977 yılında Ermenek Anadolu 
Lisesi’nde öğretmen olarak göreve 
başladım. 2009 yılında ise hizmet 
süremi doldurarak emekli oldum. 
32 yıl boyunca çok sayıda öğren-
ci yetiştirdik. Öğrencilerimizin bir 
çoğu iyi bir mevkiye gelerek çeşit-
li kurumlarda işe başladılar. Şu an 
Ermenek Anadolu Lisesi’nde görev 
yapan çok sayıda öğretmen bir za-
manlar bizlerin öğrencisiydi. Şu an 
okul müdürü olarak görev yapan 
kişi, eski öğrencim ve aynı zaman-
da oğlum olan Murat Belen, diğer 
oğlum Ahmet Belen ise müdür 
başyardımcısı olarak görev yapı-
yor. Çocuklarımız bizlerden bayrağı 
teslim aldılar ve başarılı bir şekilde 

taşıyorlar. Bu durumla gurur duyu-
yorum.’’

BABASIYLA AYNI OKULDA ÇALIŞTI
Okul müdürlüğü yapan Murat 

Belen, babasının bayrağını taşı-
masından dolayı mutlu olduğunu 
belirtti. 1996 yılında liseden me-
zun olduktan sonra, üniversiteyi 
kazandığı daha sonra da coğrafya 
öğretmeni olarak mezun olduğu 
okula atandığını ifade eden Belen, 
şöyle konuştu: ‘’Öğretmen olduk-
tan sonra mezun olduğum liseye 
atandım. Bu süre zarfında babam 
okulun idarecisi, aynı zamanda eski 
öğretmenimdi. Babamla meslektaş 
olarak aynı okulda görev yapmaya 
başladık. Bu oldukça gurur vericiy-
di. Bir süre öğretmenlik yaptıktan 
sonra babamla aynı okulda ida-
reci olarak görev aldık. Babamın 
emekli olmasının ardından ise okul 
müdürlüğü görevini yürüttüm. Bu 
süre zarfında aynı okuldan mezun 
olduğum ve öğretmeni olduğum 
kardeşim Ahmet Belen de bu oku-
la öğretmen olarak atandı. Şu an 
müdür başyardımcısı olarak görev 
yapıyor.’’

Felsefe öğretmenleri Şanver 
Kaya ile de birlikte çalıştıklarını ha-
tırlatan Belen, ‘’Bir zamanlar karde-
şimle, benim felsefe öğretmenimiz 
olan Şanver Kaya ise okulumuzda 

müdür yardımcısı olarak görev ya-
pıyor. Benim mezun ettiğim 5 öğ-
rencim ise şu an bu okulda öğret-
men olarak görev yapıyor’’ dedi. 

BABASI VE AĞABEYİNİN 
İZİNDEN GİTTİ 

Okulun müdür başyardımcısı 
olan Ahmet Belen de, babası Bekir 
Belen ve ağabeyi Murat Belen’in 
izinden gidip öğretmen oldu. Öğ-
rencilik yıllarında babası ve ağa-
beyinin öğretmeni olduğunu ha-
tırlatan Ahmet Belen, ‘’Ermenek 
Lisesi’nden mezun oldum. Mezun 
olduğum dönemde babam bu okul-
da idareci, ağabeyim ise öğretme-
nimdi. Şimdi ağabeyim müdür, ben 
de müdür yardımcısı olarak görev 
yapıyorum. Bu gurur verici bir du-
rum’’ diye konuştu. 

ÖĞRENCİLERİYLE MESAİ 
ARKADAŞI OLDU 

Öğrencileriyle mesai arkadaşı 
olan Okul Müdür Yarımcısı Şanver 
Kaya da, ‘’1996 yılında Ermenek 
Lisesi’ne felsefe öğretmeni olarak 
atandım. Şu an okulumuzda görev 
yapan okul müdürümüz ve müdür 
başyardımcımızın babası olan Bekir 
Belen Bey ile uzun süre birlikte ça-
lıştık. Bir zamanlar öğrencimiz olan 
kişilerle şimdi meslektaş olarak 
görev yapıyoruz. Bizlerin idarecisi 
oldular, bundan dolayı çok mutlu-

yum’’ ifadelerini kullandı.  
‘BU OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK DA 
EĞİTİMCİ OLMAK DA ÇOK KEYİFLİ’

Mezun oldukları okula öğret-
men olarak atanan öğretmenlerde 
Şebboy Hülya Nur da, 2004 yılında 
liseden mezun olduğunu ve üniver-
siteyi tamamladıktan sonra da, me-
zun olduğu okula atandığını söyle-
di. Nur, ‘’Hayal ettiği mesleği yapan 
ender şanslı insanlardan birisi ol-
duğumu düşünüyorum. Öğrencilik 
döneminde Ermenek Lisesi’nde 
ders aldığım coğrafya öğretmenim 
bugün okul müdürüm. Öğrencilik 
arkadaşım olan çok sayıda kişi ile 
şu an bu okulda öğrenci değil, eği-
timciyiz. Ben öğretmenlerimin bir 
çoğuyla şimdi aynı okulda meslek-
taş olmanın gururunu yaşıyorum.’’ 
diye konuştu. 

Arzu Şencan Yanmaz ise, ‘’Yıl-
lar sonra eğitim gördüğüm öğren-
cilik hayatımın geçtiği okula Türk 
Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak 
tayin oldum. Ben öğrenci iken der-
sime giren öğretmenlerimiz şu an 
bu okulda idareciler. Bir zamanlar 
sıra arkadaşım olan çok sayıda kişi 
ise şu an aynı okulda görev yaptı-
ğım meslektaşım. Bu okulda öğren-
ci olmakta çok keyifliydi, eğitimci 
olmakta bir o kadar keyifli.’’ dedi. 
n DHA
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İki kavramı barındıran başlık, Dünya 
ticaret düzeni içerisinde söz sahibi ol-
mak isteyen Avrupa’nın yıkılış fragmanı 
ve bu fragmanı göremeyen ülkemiz 
aydınlarının Avrupa’nın bize verdiği figü-
ran rolü karşısında hala ve hala başrole 
zaten talip değiliz ama filmde ki figüran 
rolümüz devam etse bize yeter şeklin-
deki feryatları kulaklarımı tırmalarken, 
filmin devamının olmayacağını haykıran 
fragmanları görememeleri karşısındaki 
karmaşık duygularım ve ben... 

YENİ DÜZEN-YENİ FİLM -
2 FRAGMAN 

Bölgesel bloklar içerisinde (gerek 
siyasi gerekse ekonomik) olan Avrupa 
Birliği, AB ve İngiltere’nin ayrılık süre-
cinin kesinleşmesi ve Dünya siyaset 
dizaynında geçmişten gelen tecrübe ve 
derinliği ile İngiltere’nin Avrupa’nın yıkı-
lış fitilini  BREXIT süreci ile ateşlemesi 
elbette ki birinci fragman olurken, Tica-
ret savaşları ile küresel ticaret despotizm 
örneğini gösteren ABD-Çin arasındaki 
birinci faz anlaşmanın imzalanması ise 
küresel ticaret kurallarını belirleyen ve 
dizayn eden Dünya Ticaret Örgütünün, 
Ticaret Savaşlarının çözümündeki ye-
tersizlik ve acizliği karşısında ABD’nin, 
DTÖ’nün yıkılış fitilini ateşlemesi olan  

ikinci fragman. Dolayısıyla bu iki frag-
man çekilecek yeni filmler hakkında bize 
fikirler veriyor.

Bu arada 2 yeni fragman, çekilen 
filmlerin değil, çekilmesi planlanan ve 
senaryosu oluşturan filmler hakkında 
bilgi vermekte. Yani filmler henüz çe-
kilmedi. 

ÜLKEMİZE GELİRSEK
Yukarıdaki 2 temel argümanın, 

şimdi işleyeceğim Gümrük Birliği ve 
güncellenmesi bağlamında geleceği 
öngörme ve planlama açısından önemli 
olduğunu düşünmekteyim. 

En sonda söyleyeceğimi şimdi 
ifade edeyim “Türkiye AB ile Gümrük 
Birliği güncellemesi bir yana Gümrük 
Birliğini sonlandırmalı ve yerine AB ile 
yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması 
yapmalıdır.” 

AKLIN YOLU BİR 
Yıllar boyunca, Avrupa Birliğinin 

orta ve uzun vadede geleceğinin olama-
yacağını ve Gümrük Birliğinin miadını 
doldurduğunu ve ülkemiz dış ekonomik 
bağımsızlığını elinde tutan Gümrük Bir-
liğinin yeni bir STA ile dizayn edilmesi 
gerekliğini ifade ederken, geçen hafta 
BREXIT sürecindeki gelen yeni bilgilerle 
benim düşüncelerimi İngiltere gibi bir 

ülkenin zaten düşündü-
ğünü öğrenmiş oldum. 

Şu ana kadar AB’den 
ayrılma kararının alan 
İngiltere’nin Gümrük Bir-
liğinde kalıp kalmayacağı 
bilinmeyen bir konuydu. 
Geçen hafta Boris John-
son’ın verdiği demeçte, 
AB ile İngiltere Ticaret 
Anlaşmasının görüşme-
lerinin başlayacağını ifade 
etmesi ile BREXIT süreci ile AB’den ay-
rılma kararı alan İngiltere böylelikle 
Gümrük Birliğinden de çıkma kararı-
nın aldığını öğrenmiş olduk.  Bu arada 
Türkiye’nin Gümrük Birliğinde olma-
dığını da ifade edelim. Unutmayalım ki 
Gümrük Birliğinin Güncellenmesi me-
selesinin temel argümanı zaten Türki-
ye’nin Gümrük Birliğinde olmamasıdır.  

NEDEN GÜMRÜK BİRLİĞİNDE 
DEĞİLİZ? 

1996 yılında uygulamaya giren 
Gümrük Birliği ile sadece AB ile yapıla-
cak sanayi ürünlerinin gümrük vergileri 
karşılıklı kaldırılmıştır. O kadar. Bunu 

iyice bilelim ve belleyelim. 
Peki, Gümrük Birliği içeri-
sinde olup ta bize verilme-
yen ayrıcalıklar nelerdir?  
Soruyu tersten sorarak 
elimizi kolumuzu bağla-
yan unsurlar nelerdir? 

• İşlenmemiş tarım 
ürünlerinde Türkiye Güm-
rük Birliğinde değildir. (Ta-
rım ülkesi olan ülkemizin 
önünün tıkanma mesele-

si) 
• AB’nin (şu an için 28 ülke) diğer 

ülkelerden gelen ürünler için belirlediği 
gümrük tarifelerin tüm topluluk için 
standartlaştırmaktadır. Buna kısaca Or-
tak Gümrük Tarifesi diyebiliriz. Türkiye 
OGT karar mekanizmasında yer ala-
mıyorken, alınan kararlara ise harfiyen 
uymak zorunda (Dış Ekonomik Bağım-
sızlığımızın elimizden alınması) 

• AB’nin diğer ülkelerle yaptığı Ser-
best Ticaret Anlaşmalarına, Türkiye taraf 
olmamakla birlikte, ülkemiz aynı zaman-
da AB’den bağımsız diğer ülkelerle Ser-
best Ticaret Anlaşması yapamamakta 

(Dış Ekonomik Bağımsızlığımızın eli-
mizden alınması) 

Peki, bu 3’lü saç ayağı bizim Güm-
rük Birliğinden ayrılıp, AB ile yeni STA 

yapmamız için yeter koşul değil mi? 
Güncelleme meselesini ifade edenler 
özellikle bu maddelerin değiştirileceğini 
mi zannediyorlar?  2012’den beri ifade 
edilen Gümrük Birliği güncellenmeli 
söylemine, AB’nin sizi muhatap almadı-
ğını göremiyor musunuz? 

TARTIŞMA HANGİ ZEMİNDE 
YÜRÜMEKTE 

Aslında ülkemiz entelektüelleri tar-
tışmayı hangi zeminde tıkamakta? So-
rusu daha da mantıklı. Neden mi? He-
men ifade edilen söylemleri belirteyim. 

• Türkiye vizyonu AB ve Gümrük 
Birliğinden ayrılamaz. Ayrılmamalıdır 

• Ülkemiz ihracatının % 50’ye yakını 
AB’ye yapılmaktadır. 

İşte tıkadılar önümüzü. Cümleten 
geçmiş olsun. Ama bir saniye bir saniye 
bu tıkanıklığın zihinsel tıkanıklık oldu-
ğunu ifade edip, Bilimsel bir bakışla ve 
hatta milli bir duruşla başka sorularla ve 
asıl tartışma konusu ile tıkanan beyin 
damarlarını açalım. 

• Neden tartışma zemininin ülkemiz 
dış ekonomik bağımsızlığı bağlamında 

yapmıyorsunuz? 
• Türkiye’nin ikinci ihracat partneri 

olan İngiltere’nin ve AB içerisinde en bü-
yük dış fazla verdiğimiz İngiltere, Güm-
rük Birliğinde çıkınca acaba AB ihracatı-
nın durumu ne olacak? Bilginiz var mı? 

• Ya da ticaret oranlarının fazlalığı 
bize AB’ye dış ekonomik bağımsızlığı-
mızı teslim etmemizi mi gerektiriyor?

ÜZÜLEBİLİRSİNİZ AMA 
YAPACAK BİR ŞEY YOK 

BREXIT fragmanını tekrar izleme-
niz gerektiğini ifade edip, yeni çekilecek 
filmde AB ve Gümrük Birliği’nin olmaya-
cağını üzülerek saygıdeğer aydınlarımı-
za tekrar ifade etmek isterim. 

KISACA 
Gümrük birliği ülkemiz dış ekonomi 

politikasını tıkamıştır. Gümrük güncelle-
mesi ise, tıkanan yolu açma gayretidir. 
Ama tıkanıklığı oluşturanın Gümrük 
Birliği olduğunun farkına varırsak, bunu 
kaynağından çözecek ve tıkanıklığın tek-
rar oluşmaması engelleyecek politika, 
gümrük birliği yerine AB ile yeni bir ser-
best ticaret anlaşması ile olacaktır. 

SONUÇ: “Tıkanık yolları açmak 
kısmen sonuç getirir ama mesele tıka-
nıklığı oluşturan sebepleri tespit edip o 
koşullara göre politika üretmektir.”

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE BREXIT

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Bir yılda 475 bin 967
hastaya hizmet verdi

Beyşehir ilçesinde, iki yıl önce hizmete giren yeni devlet hastanesinde geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde 475 bin 
967 kişinin tedavi gördüğü açıklandı. Sağlık personeline üstün performansından ötürü teşekkür edildi

Karaman’da yeni kurulan “Mut-
lu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği ihtiyaç sahibi 
kanser hastaları için kermes düzen-
ledi. Kermesin açılışında konuşan 
Dernek Başkanı Şafak Yamanel, 
derneğin yardıma ihtiyacı olan in-
sanlara el uzatabilmek maksadıyla 
kurulduğunu söyledi.

Derneğin daha 15 gün önce 

kurulduğunu ifade eden Yamanel, 
şunları kaydetti: 

“Karaman ilinde bulunan ih-
tiyaç sahibi, kanser hastası çocuk 
ve yetişkin bireylere yönelik ola-
rak; çocuk kanser hastalarımızın 
eğitimleri, pedagojik destekleri ve 
ihtiyaçlarının karşılanması ve tüm 
ihtiyaç sahibi kanser hastaları için 
çalışmalar ortaya koyacağız. İlk et-

kinlik olarak tabi kermesi düzenle-
dik. Karaman Sanat Galerisi’ndeki 
kermesimiz yarın akşama kadar 
açık kalacak.”

Dernek gönüllüsü hanımların 
hazırladığı kahvaltılık ürünlerin sa-
tıldığı kermes açılışına katılan Ka-
raman Valisi Fahri Meral, Milletve-
kili Selman Oğuzhan Eser kemesin 
kurdelesini birlikte kesti.

Kermesin açılışına ayrıca AK 
Parti Merkez İlçe Başkanı Feyzullah 
Tunç, AK Parti Kadın Kolları Başka-
nı Emiş Gönenç, MHP Kadın Kolları 
Başkanı Öznur Çimen, Karaman 
Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp 
Arslan, Eski Belediye Başkanların-
dan Ali Kantürk ve çok sayıda da-
vetli katıldı.
n AA

Konya Ülkü Ocakları Rektör
Babür Özçelik’e ziyaret etti

Otomobil park halindeki 
araçlara çarptı: 3 yaralı

Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ba-
bür Özçelik’i makamında ziyaret 
etti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya Başkanı Yusuf Kasım 
Akta, ziyaretlerini sürdürüyor. Son 
olarak başkan Akta, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik’e nezaket ziyaretinde 
bulundu. Olumlu ve samimi bir 
havada gerçekleştirilen ziyarette 
Konya Ülkü Ocakları Başkanı Yu-

suf Kasım Akta, Ocağın çalışmala-
rı, yaptıkları sosyal ve kültürel et-
kinlikleri hakkında bilgiler aktardı. 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik ise, “Konya 
Ülkü Ocakları Başkanının ziyare-
tinden dolayı memnuniyet duy-
duğunu ifade etti. Ziyaret Konya 
Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Ka-
sım Akta’nın Rektör Prof Dr. Babür 
Özçelik’e günün anısına verdiği el 
yapımı semazen figürlü bir tablo ile 
son buldu. n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde cadde üze-
rinde seyir halindeki otomobilin 
park halindeki 5 araca çarpması 
sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Ha-
cıakif Mahallesi, Özdilek Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mehmet T. idaresin-
deki 42 ZN 558 plakalı otomobil, 
cadde üzerinde seyir halindeyken 
sürücünün direksiyon hakimiyeti-
ni yitirmesi sonucu yol kenarında 
park halinde olan 5 araca çarptı. 

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kazada, otomobilin sürücüsü ile 
araç içerisinde bulunan 2 kişi yara-
landı. Yaralılar, ambulansla Beyşe-
hir Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza sonucu 
maddi hasar oluşan araçlar çeki-
ciler tarafından kaldırıldı. Trafiğe 
kapanan cadde bir süre sonra yeni-
den açıldı. Kazayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.
n İHA

Beyşehir Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, 
genişleyen hekim kadrosuyla göz 
dolduran Beyşehir’in 205 yatak 
kapasiteli yeni devlet hastanesi-
ne 2019 yılında başvuran 475 bin 
967 kişiden 149 bin 879’unun acil 
serviste, 9 bin 366’sının ise yatarak 
tedavi gördüğünü belirtti. Uzm. Dr. 
Küçükbuzcu, 

“Hastanemize geçtiğimiz yıl 
başvuran hasta sayısının aylık or-
talaması 39 bin 663 olmuştur. 
2018’in 12 aylık döneminde hasta-
nemizde tedavi gören hasta sayımız 
448 bin 909 iken, bu sayı 2019 yı-
lının aynı döneminde gözle görülür 
bir artışla 475 bin 967’ye ulaşmış-
tır. Yine hastanemizde sözkonusu 
dönemde A, B ve C grubu ameliyat 
sayısı bin 780, toplam ameliyat sa-
yısı ise 9 bin 867 olmuştur. 2019 
yılında 334’ü normal doğum olmak 
üzere 599 doğum gerçekleşmiştir. 
Ameliyat ve doğum sayımız da bir 
önceki yıla göre 2019 yılında artış 
kaydetmiştir” dedi.

Belirtilen dönemin istatistiki 
verilerini verirken aynı zaman-
da yürütülen sağlık faaliyetlerine 
ilişkin de değerlendirme ve bilgi-
lendirmede bulunan Uzm. Dr. Kü-
çükbuzcu, “Söz konusu dönemde 
hastanemizin görüntüleme mer-
kezinde 18 bin 292 hastamıza MR 
çekilirken, 16 bin 392 hastamız 
ise bilgisayarlı tomografi çekimin-
den istifade etmiştir. Yine palyatif 
servisimizde 171 hastamız teda-
vi görürken, evde sağlık ve bakım 

hizmetleri biriminde kayıtlı 163 
hastamıza sağlık hizmeti verilmiş-

tir. Hastanemiz sadece Beyşehir 
ilçesine değil, yakın çevremizde-
ki Konya’nın Hüyük, Derebucak, 
Seydişehir, Derbent ve Doğanhi-
sar, Antalya’nın Akseki, Isparta’nın 
Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli 
ilçelerinden başvuran çok sayıda 
hastamıza da hizmet vermekte-
dir. Bu çerçevede, geçtiğimiz yılın 
12 aylık döneminde hastanemize 
ayaktan başvuru sayısı Hüyük’ten 
36 bin 820, Seydişehir’den 8 bin 
738, Derebucak’tan 17 bin 124, 
Şarkikaraağaç’tan bin 934, Doğan-
hisar’dan 948, Derbent’ten 761, 
Akseki’den bin 900 ve Yenişarba-
demli ilçemizden de bin 550 kişi 
olmuştur. Beyşehir Devlet Hasta-

nemiz bünyesinde 7 gün 24 saat 
esasına göre sağlık hizmeti vere-
bilmek için yoğun çaba ve gayret 
gösteren ekibimizin hastanemize 
başvuran vatandaşlarımızın rahat-
sızlıklarına en kısa zamanda çözüm 
bulabilmesi adına sık sık yürütülen 
eğitim semineri ve toplantılara da-
hil edilerek en iyi hizmeti vermesi 
sağlanmaktadır. Bu anlamda yoğun 
bir mesai temposu içerisinde göre-
vini en iyi şekilde layıkıyla yapmaya 
çalışan hastane yönetimimize, dok-
tor, hemşire, ebe ve diğer yardım-
cı sağlık personelimize gösterdiği 
üstün performansından dolayı çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n İHA

Kanser hastaları için kermes düzenlendi
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15 gündür kayıp olan
Gülistan’ı arıyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Ekipleri, Tunceli’de 15 gün önce kay-
bolan Gülistan Doku’yu son görüldüğü yer olan Uzundere Barajı’nda arama çalışmalarına katıldı

MHP’li Akça’dan Kemal
Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu 

MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih 
Akça, Ak Parti’de ByLock kullanan 
120 ila 180 arasında milletvekili 
olduğu iddiasında bulunan CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
hakkında suç duyurusunda bulun-
du. Akça, Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’na verdiği dilekçesinde, Kılıçda-
ğoğlu’na ‘Suç delillerini yok etme, 
gizleme veya değiştirme’, ‘Suç ve 
suçluyu övme’, ‘Üye olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek’ 
suçlarından  kamu dava açılmasını 
talep etti. 

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Ankara’da gazeteciler ile 
bir araya geldiği toplantıda, FE-
TÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun, Ak Parti’de ByLock kulla-
nan 120 ila 180 arasında millet-
vekili olduğu iddiasına değindi. 
Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklama-
larının ardından MHP Akşehir İlçe 
Başkanı Avukat Salih Akça, Kılıç-

daroğlu hakkında Akşehir Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulundu. 

Akça, suç duyurusu dilekçesin-
de, Kılıçdaroğlu’nun 3 Nisan 2017 
tarihinde ve sonrasında yapmış ol-
duğu açıklamalarında, “’ByLock’çu 
vekiller açıklansın. Ak Parti’de 120 
ila 180 arasında ByLock kullanan 
milletvekili var. Saat 20.00’de dar-
be mi olurdu ? ByLock’çu milletve-
killerinin açıklanmaması kontrollü 
darbe tezini güçlendiriyor” dediği-
ni anlattı.

Ayrıca CHP Lideri Kılıçdaroğ-
lu’nun, “YPG vatanını kurtarmak 
isteyen oluşum” ve “Piknik yapan 
teröristleri vuruyorsunuz” şeklinde 
beyanatları bulunduğunu belirtip, 
‘Suç delillerini yok etme, gizleme 
veya değiştirme’, ‘Suç ve suçluyu 
övme’, ‘Üye olmamakla birlikte ör-
güt adına suç işlemek’ suçlarından 
kamu dava açılmasını talep etti. 
n DHA

Tunceli’de 15 gündür haber alı-
namayan Gülistan Doku için Tür-
kiye’nin dört bir tarafından gelen 
ekipler son görüldüğü bölgede ka-
rış karış arama yapıyor. Gülistan’ın 
çok sayıda yakını da çalışmaları ye-
rinde takip ederken, dayısı Mehmet 
Nur Kan, “İnşallah kızımız suda de-
ğildir. Eğer sağsa bize bir alo desin” 
dedi.

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden 
bu yana haber alınmayan ve en son 
aramaların yoğunlaştırıldığı Sarı 
Saltuk Viyadüğü üzerinde oturur-
ken görüntüleri araç içi kameraya 
yansıyan Munzur Üniversitesi öğ-
rencisi Gülistan Doku’yu arama 
çalışmaları devam ediyor. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığından gelen 
ekiplerin yanı sıra ara çalışmalarına 
iki farklı JAK ekibi, Elazığ ile Adı-
yaman’dan dalgıç polisler, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Konya, Diyarba-
kır Büyükşehir Belediyeleri itfaiye 
ekipleri, Kayseri’den gelen Turkuaz 
Arama Kurtarma, AFAD ve gönül-
lüler katılıyor. Bot, su altı görün-
tüleme cihazları ve kameralarla 
Uzundere Barajı gölünde 4 koldan 
arama çalışmaları devam ediyor. 
Vali Tuncay Sonel ve İl Emniyet 
Müdürü Yılmaz Delen de bugün de 

bölgede arama çalışmalarını takip 
edip bilgi aldı. Çalışmalar kapsa-
mında su altı görüntüleme kamera-
ları ve dalgıçlar tarafından taranan 
alanlar işaretlenirken, botlarla baraj 
gölü ve kıyısında taramalar gerçek-
leştirildi.

‘İNŞALLAH KIZIMIZ BU SUDA 
DEĞİLDİR, SAĞSA BİZE 

BİR ALO DESİN’
Türkiye’nin farklı illerinden çok 

sayıda ekibin katılımıyla devam 
eden arama çalışmalarını Gülis-
tan’ın yakınları da takip ediyor. 
Arama çalışmalarını izleyen dayı 
Mehmet Nur Kan, “Gülistan şu 
anda konuştuklarımızı duyuyorsa, 
inşallah duyuyorlar, bize bir alo de-
sin. Yaşadığını bilelim, ona göre ha-
reket edelim. Biz kızımızı hep suda 
arıyoruz. İnşallah suda değildir. Biz 
inançlı insanlarız. İnanıyoruz ki kı-

zımız suda değildir. Tüm akrabaları 
şu an burada. Kızımız için geldiler. 
İnşallah sağdır. Şayet sağsa anne-
sini, dayısını, amcalarını, herhangi 
bir arkadaşını arasın sağ olduğunu 
bilelim. Ona göre hareket edelim. 
İnşallah kızımız suda değildir” dedi.

Dayı Kan, suda devam eden 
arama çalışmaları için de ekiplere 
gayretleri için teşekkür etti.
n İHA

Miladi 623’de kurulmuş bulunan 
lslam devletinin Hz. Peygamber’den 
sonraki dördüncü Halifesi, aynı zaman-
da onun akrabası  ve damadı olan Hz. Ali 
bin Ebu Talib, Mısır’a vali olarak atadığı 
Malik bin El-Haris El Eşter’e göndermiş 
olduğu emirnamede, zamanın devlet 
yönetimi ile ilgili bazı önemli liderlik 
kavram ve ilkelerini vurgulamıştı. Gü-
nümüz yöneticilerine de rehber olacak, 
yol gösterecek bu nasihatleri  şu şekilde 
özetleyebiliriz.

• Kimlerin güzel ahlak sahibi olduğu, 
ancak Allah’ın insanlara söylettiği sözler-
den anlaşılır. Onun için sahip olacağın 
en büyük birikim iyiliğe yönelik işlerin 
olsun.

• Halkın için sevgi ve merhamet 
duyguları besle, onlara iyi, yumuşak ve 
dostça davran. . 

• Sakın çaresizlerin başına, kendi-
lerini yutmayı ganimet bilen yırtıcı bir 
canavar kesilme.

• Öfkeni yen, haddini bil, eline, diline 
ve kendine sahip ol. Öfkenin kötü sonuç-
larından korunabilmek için vereceğin 
karşılık ve cezayı ertele.

• Alçak gönüllü ve ölçülü ol. Sakın 
affettiğinden dolayı asla pişman olma ve 

cezalandırman için de asla sevinme. Sa-
kın ‘ben tam bir kudret sahibiyim, emre-
derim, itaat ederler’ deme. Çünkü böyle 
bir davranış felaketle sonuçlanır.

• Adaletten asla ayrılma. Şayet böyle 
yapmazsan haksızlık yapmış olursun. 
Hâlbuki insanlara zulmedenlere karşı bu 
mazlumların davacısı bizzat Hz. Allah’ın 
kendisidir.

• Toplumun genel hoşnutluğunu 
esas al. Zira toplumun hoşnutsuzluğu 
karşısında şahısların rızası hükümsüz 
kalır.

• Şunu bunu gammazlayanların 
sözüne sakın çarçabuk inanma. Halkın 
ayıplarını araştırma, araştıranları da ya-
nına alma. Evet, sen halkının ayıplarını 
gücün yettiği kadar ört ki Allah’ta senin 
halkından gizli kalmasını istediğin ayıpla-
rını örtsün.

• Zor ve ağır işlere karşı azmini gev-
şetecek, adaletsizliğe saparak ,sana hırsı 
iyi gösterecek kişileri sakın yakınına yak-
laştırma.

• Alkışa ve yersiz övgüye hoşgörü 
gösterme. Bu insanı büyüklenmeye 
sevk eder ve kibre yaklaştırır.

• Sakın insanların iyisiyle, kötüsü 
senin yanında bir olmasın.

• İnsanların arasında 
iyi niyetin gelişmesini 
sağla. Zira seni zorluk ve 
sıkıntılardan ancak onla-
rın iyi niyeti kurtaracaktır.

• Herkesin benim-
sediği ve halkın iyi bir 
şekilde uyguladığı güzel 
bir âdeti sakın kaldırayım 
deme. Bu güzel adetlerin 
faydasını giderecek yeni 
bir şey oluşturmaya da 
asla kalkışma.

• Memleketin faydasına olan işleri 
tespit etmek ve senden önce insanlara 
huzur, güven, doğruluk ve iyilik sağlaya 
gelmiş şeyleri devam ettirmek husu-
sunda ilim adamları ve konuya vakıf 
insanlarla sürekli olarak görüş ve danış.

• Etrafındakilerden, ileri gelenlerin-
den ve akrabalarından hiçbirine katiyen 
devlet elindeki imkânlardan yararlanma 
hakkı verme.

• İyi bil ki toplumda çeşitli kesimler 
vardır. Bunlardan her birinin iyiliği, di-
ğerlerinin iyiliğine bağlı olup, bunlardan 

hiçbiri diğerinden müstağ-
ni olamaz. Bunların hepsi-
ne iyi muamele et.

• Halk arasında hüküm 
vermek için öyle birisini seç 
ki, hatasında ısrar etmesin, 
hakkı gördüğü an dönece-
ği yerde dili tutulup kalma-
sın, hiçbir zaman şiddetli 
istediği bir menfaatin kay-
bolacağı gibi bir endişeye 
düşmesin.

• Sakın şahsi yakınlıktan dolayı veya 
etki altında kalarak hiçbir kimseye görev 
verme.

• Denetime önem ver.
• Zor durumdakilere yardım et. Bu 

konuda hiçbir fedakârlık sana ağır gel-
mesin. Bu öyle bir yatırımdır ki onlar bir 
gün yatırdığın bu sermayeyi memleketin 
refahı ve imarı için sana fazlasıyla iade 
edeceklerdir.

• Kalkınmayı esas al.
• Büyük, küçük hiçbir işi ihmal etme.
• Yetimleri ve yaşlı bulunduğu halde 

hiçbir çaresi olmayan kimselerin geçimi-

ni üzerine al.
• Dilek ve ihtiyaç sahipleri için, 

sadece kendileriyle ilgileneceğin bir 
zaman ve mekân ayır ve hepsiyle bera-

ber otur da seni yaratan Allah’ın rızasını 
kazandıracak bir alçakgönüllülük göster.

• Bir sözleşme yapmışsan yahut bir 
taahhüdün varsa, yapılan sözleşmeye 
riayet et, sözünü yerine getir. Verdiğin 
sözü muhafaza için gerekirse hayatını 
bile feda et.

• Sakın halkına yaptığın iyilikleri, on-
ların başına kakma veya yaptığın işleri 
abartılı gösterme.

• Sakın işlere vaktinden evvel atılma.
• Sakın açıklık kazanmayan işlerde 

inat etme, açıklık kazandığı zamanda 
gevşeklik gösterme.

• Sonra işlerin her birini yerli yerine 
koy, işlerinin her birini zamanında yerine 
getir.

• Herkesin üzerinde ittifak ettiği ko-
nularda kendi fikrinde ısrar etmekten 
kaçın.

• Görevlendirdiğin kişilerin açığa çık-
mış kötülüklerine karşı habersizmiş gibi 
davranma. Aksi taktirde başkası yerine 
sen cezaya maruz kalırsın. Az zaman 
sonra işlerin üzerindeki perdeler, göz-

lerin önünde açılır ve mazlumun hakkı 
senden alınır.

• Şunu iyi bil ki; bir gün seni yaratana 
geri döneceğini, ona hesap vereceğini, 
çok iyi ve açık bir şekilde hatırlamadıkça 
nefsine hâkim olmak imkanını katiyen 
bulamazsın. Yöneticiler hakkındaki yüce 
kitabımız Kuran-ı Kerim’de geçen ayet-
lerden ikisini paylaşmak istiyorum:

“Allah size emanetleri ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hük-
mettiğinizde adaletle hükmetmenizi 
emreder. Allah bununla ne de güzel 
öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi 
iştendir, her şeyi görendir.”(Nisa Sü-
resi 58.ayet).

“Davud! Biz seni ülkede hüküm-
dar yaptık, sen de insanlar arasında 
adaletle hükmet, keyfine/nefsinin he-
vesine uyma ki seni Allah yolundan 
saptırmasın.”(Sad süresi 26.ayet).

Hz. Ömer, “Fırat’ın kıyısında kurdun 
kaptığı koyundan mesulüm” demişti. 
Cenabı Allah bu şuur ve idrakteki yöne-
ticilerimizin sayılarını artırsın. İşlerinde 
kolaylıklar ihsan etsin. Hayırlı yardımcılar 
lütfetsin.  Baki Selamlar.

Kaynak: https://www.incivemercan.
com/hz-aliden-yoneticilere-ogutler/ 

HZ .ALİ EFENDİMİZDEN YÖNETİCİLERE NASİHATLER

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Bakan Kurum, çevreci çocukları kabul etti 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, 27 bin kamu ku-
rum ve kuruluşunda Sıfır Atık 
uygulamasına geçildiğini bildir-
di.  Kurum, sosyal medyadaki 
çevreci paylaşımıyla dikkatleri 
üzerine çeken ilkokul 2. sınıf öğ-
rencisi Ahmet Akif Uslu ve sınıf 
arkadaşlarını makamında kabul 
etti. 

Makam odasının kapısın-
da karşıladığı çocuklarla sohbet 
eden Kurum, Ahmet Akif Us-
lu’nun çöp atanları uyardığı vi-
deosunu izledi. Bakan Kurum, 
Uslu’yu tebrik ederek, “Tüm 
Türkiye’nin ilgisini çektin, uyar-
dın.” dedi.

Uslu’dan videoda ne anlat-
mak istediğini de dinleyen Ku-
rum, çocuklara, “Bir plastik 400-
1000 yılda doğaya karışıyor. Yine 
cam şişeler, kağıtlar, pet şişeler  
hepsi çok uzun zamanlar içerisin-
de doğaya karışıyor. Hatta deniz-
lerde o plastik atıkları balıklar yem 
zannedebiliyor.” bilgisini verdi. 

Çocuklara Sıfır Atık Projesi’ni 
bilip bilmediklerini soran Kurum, 
projenin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan himayelerinde başladığını 
anlattı. Kurum, şunları söyledi: 
“Bugün tam 27 bin kamu kurum 
ve kuruluşunda Sıfır Atık uygula-

masına geçtik. Okullarda, hasta-
nelerde, kamu binalarında atık-
larımızı artık ayrıştırıyoruz. Size 
daha güzel bir gelecek, daha güzel 
bir doğa  bırakmak için o ayrıştırdı-
ğımız atıkları geri dönüşüme gön-
deriyoruz. Geri dönüşüme gön-
derdiğimiz diğer atıklarımızı da 

yine ürün üretiminde hammadde 
olarak kullanmak üzere geri dönü-
şüme gönderiyoruz.” 

Uslu ve diğer öğrencileri “Çev-
re Müfettişi” ilan eden Bakan 
Kurum, “Sizlerin birer çevre mü-
fettişi olarak artık bundan sonraki 
göreviniz doğayı, çevreyi koru-

mak.” ifadelerini kullandı.
Çocuklara Çevre Müfettişliği 

kartları ile yelek ve şapka dağıtan 
Kurum, çevreyi kirleten birini gör-
düklerinde kartlarını gösterip, çöp 
atanları kendilerine bildirmelerini 
istedi ve buna göre o kişilere cezai 
işlem uygulayacaklarını söyledi. 

Öğrencilerin karnelerini in-
celeyen Kurum, yarı yıl tatilinde 
çocuklara gittikleri yerlerde doğa-
ya atılan atıklara engel olmalarını 
istedi. Kurum, “Biz doğayı, çevreyi 
bize bırakılan bir emanet olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla bize bırakı-
lan bu emaneti hep birlikte koru-
malıyız.” dedi. 

Kurum, yaptıkları her proje-
de çevreyi ve doğayı koruyacak 
tedbirleri almak zorunda oldukla-
rının altını çizdi. Öğrenci Ahmet 
Ertuğrul Likos’un konuşması ise 
Kurum’u güldürdü. Medya men-
suplarına ait mikrofonlardan birini 
alan Likos, Bakan Kurum ve öğ-
renci arkadaşlarına mikrofon tuta-
rak, çevreyle ilgili mesajlarını aldı.

Kabulün ardından Murat Ku-
rum, çocuklara karne hediyesi 
olarak bisiklet verdi ve bakanlık 
binasında Sıfır Atık kapsamında 
kurulan geçici depolama alanı ile 
kompost ünitesini gezdirdi, bura-
da geri dönüşümün nasıl yapıldı-
ğını anlattı. n AA

Rıfat Kavuneker’in 
oğlu dünyaevine girdi

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker oğlunu evlendirdi. Kavuneker ailesinin düğününe Konya iş 
ve siyaset dünyasından çok sayıda isimle, Konya ve çevre illerin ziraat odası başkanları katıldı

Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker, Karatay Zincirli 
Mahallesi Muhtarı Sedrettin İriş ile 
dünür oldu. Hayriye-Sedrettin İriş 
çiftinin kızları Büşra ile Nadiye-Rıfat 
Kavuneker çiftinin oğulları Süley-
man bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ 
dedi. 

Baykara Gold Düğün ve Kong-
re Merkezi’nde gerçekleştirilen dü-
ğüne Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, KTO Karatay Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Karatay 
Kaymakamı A.Selim Parlar, Milliyet-
çi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı 
Remzi Karaarslan, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, Meram 

Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu başta olmak üzere iş ve 

siyaset dünyasından çok sayıda isim 
katıldı. Genç çiftin nikahını Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca kı-

yarken, evlilik cüzdanını genç çifte 
Vali Toprak takdim etti. Törenin ar-
dından kısa bir açıklama yapan Vali 
Toprak, genç çifte bir ömür boyu 
mutluluklar diledi. Evliliğin önemli 
bir müessese olduğuna dikkat çeken 
Toprak, sevgi ve saygıya işaret ede-
rek, genç çifte nasihatlerde bulundu. 
İriş ve Kavuneker ailelerini tebrik 
eden Vali Toprak, genç çifte mutlu-
luklar diledi. Nikah merasiminin ar-
dından davetlilere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
İriş ve Kavuneker aileleri davetlilerle 
tek tek ilgilenerek, davetlilerin ‘ha-
yırlı olsun’ temennilerini kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak genç çifte 
bir ömür boyu mutluluklar diliyor, 
İriş ve Kavuneker ailelerine hayırlı 
olsun temennilerimizi iletiyoruz. 
n MEVLÜT EGİN
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Konyaspor’dan paha 
biçilemez galibiyet

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un, ikinci yarının açılış maçında düşme hattındaki 
rakiplerinden Ankaragücü’nü mağlup etmesi ile rahat bir nefes aldı. alt sıralarda yer alan 

takımların hepsinin mağlup olması ise Anadolu Kartalı’nın galibiyetini daha anlamlı hale getirdi

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, 10 haftadır kazanamadı-
ğı Süper Lig’in ikinci yarısına iyi bir baş-
langıç yaptı. Ankaragücü deplasmanına 
çıkan Anadolu Kartalı hayati maçın son 
dakikalarında bulduğu gol ile altın değe-
rinde bir 3 puan kazandı. Levan Shenge-
lia’nın golü ile adeta hayata dönün Kon-
yaspor’un bu galibiyetini daha da anlamlı 
kılan rakiplerinin aldığı sonuçlar oldu. 
Konyaspor, direk rakibi Ankaragücü’nü 
mağlup ederken, ligin son sırasındaki 
Kayserispor deplasmanda Alanyaspor’a 
yenildi. Antalyaspor evinde Göztepe’ye 
mağlup olurken, Kasımpaşa ise Trabzon 

deplasmanından eli boş döndü. 
KAYSERİSPOR DAĞILDI

İkinci yarıya önemli transfer ham-
leleri yapan ve ligde kalma adına iyi bir 
başlangıç yapmayı isteyen Kayserispor, 
Alanyaspor’a konuk oldu. 10 puanla ligin 
son sırasında yer alan Kayseri ekibi raki-
bine 5-1 mağlup oldu. Goller Tzavellas, 
Bakasetas, Fernandez (2) ve Papiss Cis-
se’den gelirken Kayserispor’un tek golünü 
Henrique kaydetti. 

Bu sonuçla Kayseri temsilcisi ligde 
kalma umutlarını iyice azalttı. 

ANTALYASPOR EVİNDE KAYIP
Konyaspor’un Ankaragücü galibiyetini 

daha da anlamlı kılan bir başka sonuç ise 
Antalaya’dan geldi. Podolski ve Sinan Gü-
müş gibi oyuncuları kadrosuna katmaya 
hazırlanan Akdeniz temsilcisi evinde Göz-
tepe ile karşılaştı. İzmir ekibi Halil, Serdar 
ve Soner’in golleri ile Antalyaspor’u 3-0 
mağlup etti. 

Bu sonuçla Konyaspor’un rakipleri ile 
puan farkı arttı. 

KASIMPAŞA TRABZON’DA KAYIP
Konaspor’un düşme hattındaki rakip-

lerinden bir diğeri Kasımpaşa ise Trab-
zonspor’a konuk oldu. 15 puanda yer alan 
İstanbul ekibi Trabzonspor’a farklı mağlup 
olarak düşmeme mücadelesinde ağır bir 

yara aldı. 
GALATASARAY SONRASI KESKİN VİRAJ

Ankaragücü galibiyeti ile büyük bir 
avantaj yakalayan Konyaspor evinde bu 
hafta Galatasaray’ı konuk edecek. Bu 
maçtan puan ya da puanlar çıkarmak iste-
yen Konyaspor’un asıl sınavı sonraki haf-
talarda. Yeşil Beyazlılar Galatasaray maçı 
sonrası direkt rakipleri ile karşılaşmaya 
devam edecek. Galatasaray maçı sonrası 
Antalyaspor deplasmanına gidecek olan 
Anadolu Kartalı, daha sonra sırasıyla De-
nizlispor, Göztepe, Kayserispor ve Kasım-
paşa ile karşılaşacak.  
n SPOR SERVİSİ 

Fenerbahçe’de gözler 
kupa maçına çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 21 
Ocak Salı günü Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Fe-
nerbahçe, hazırlıklarına başladı. 

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör 
Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, ligde dün oyna-
nan Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncuların yeni-
lenme çalışması yaptığı belirtildi. 

Diğer oyuncuların ise idmana koşu, ısınma ve koordi-
nasyon hareketleriyle başladığı aktarıldı. İki grup halinde 
yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden 
antrenmanın, yan top ile şut çalışmalarıyla sona erdiği 
kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antren-
manla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını ta-
mamlayacak.   n AA

Ankaragücü, Kayserispor 
hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 19. haftasında dep-
lasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın 
hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding 
Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme 
çalışması yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer 
oyuncular ise pas koordinasyonu çalışmasının ardından 
dar alanda maç oynadı.

Kart cezası biten Dever Orgill, Hes Kablo Kayse-
rispor’a karşı görev yapabilecek.

MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarını 
yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.   n AA

Silviu Lung neden 
oynamadığını anlattı

Hes kablo Kayserispor’un rumen kalecisi Lung, Alan-
yaspor maçında neden oynamadığını anlattı.

Hes Kablo Kayserispor’un Alanyaspor ile deplasman-
da oynadığı müsabakada forma giyemeyecen Rumen 
kaleci Silviu Lung, takımdan ayrılmayı düşündüğü ve bu-
nun için oynamak istemediği yönündeki spekülasyonlara 
cevap verdi.

Kaleci Silviu Lung, “Kayserispor ile sözleşmem var 
ve sözleşme sonuna kadar buradayım. Alanyaspor maçın-
da oynamayı çok istedim. Ancak parmağında ağrı çoktu. 
Son gün kontrol yapıldı. Oynamam riskli denildi ve ben de 
oynayamadım. Sol el serçe parmağımın durumu ortada. 
Daha büyük sakatlık olmaması için oynamadım. belki 10 
gün yokum. Üzgünüm. En kısa zamanda oynamak istiyo-
rum” dedi.   n İHA

Yeni Malatyaspor’da yenilgi moralleri bozdu
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çe-

likel, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 4-1 mağlup 
olmanın kendilerini üzdüğünü belirtti. Çelikel, yaptığı açık-
lamada, Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başakşehir’e 
karşı rakip sahada kötü bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak bireysel hata-
dan ilk golü yediklerini anlatan Çelikel, “İlk golden sonra 
oyunun akışını lehimize çeviremedik. Medipol Başakşehir 
her geldiğini attı. Rakibi engelleyemedik ve karşılaşmanın 
ilk yarısını 4-0 geride tamamladık. İkinci yarı toparlandık, 
gol de bulduk ancak gerisini getiremedik. Kötü bir maçtı. 
Mağlup olduğumuz için üzgünüz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu maçı unutup önlerine bakacaklarını vurgulayan Çe-
likel, şunları kaydetti:

“Takımla ilgili şu an yolunda olmayan bazı şeyler 
var ama inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Önümüz-
de Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçıyla yükselişe 
geçmek istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz ve kadromuza 
güveniyoruz. Eksiklerimiz de var, bunu biliyoruz. Transfer 
komitemiz tüm hızıyla çalışıyor. Kısa zamanda en az 2 
transfer yapıp, eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunu 
başaracak güçteyiz. Hiç kimse şüphe etmesin. Taraftarı-
mız da biraz sabırlı olsun. İnşallah bu gidişata ‘dur’ deyip, 
yukarı doğru ivme yakalayacağız.” n AA

Vedat Muric eleştirilere yanıt verdi
Fenerbahçe’nin Kosovalı futbol-

cusu Vedat Muric, Süper Lig’in 18. 
haftasında dün Gaziantep FK ile yap-
tıkları maçta kırmızı kartla oyundan 
ihraç edilmesine neden olan ikinci 
sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yö-
nündeki eleştirilere yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet 
sitesinde yer alan açıklamasında 
Muric, “Rakip hızlı başlamasın diye 
refleks olarak yaptığım bir hareke-
ti planlanmış gibi yorumlayanlar 
olmuş. Planlı yapsam, gol atınca 
formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler 

içinde takımımıza karşı algı oluştur-
mak için uğraşanlar olduğunu hem 
ben hem de tüm camiamız iyi bili-
yor.” ifadelerini kullandı.

Deplasmanda Gaziantep FK’yi 
yenerek aldıkları 3 puanın takım için 
çok önemli olduğunu da vurgulayan 
Kosovalı golcü, “Tek düşüncemiz 
şampiyonluk. Sadece saha içine 
konsantreyiz. Başka bir düşünce-
miz yok. Gördüğüm kartla ilgili maç 
sonrası çıkartılan dedikoduların 
farkındayım. Bununla ilgili konuş-
maya bile gerek yok. Nabzın 180’e 

çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken 
aklımızda sadece oynadığımız maçı 
kazanmak oluyor.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Gaziantep FK maçında gördüğü 
ilk sarı kartla Süper Lig’in 19. haf-
tasındaki Medipol Başakşehir maçı 
öncesi cezalı duruma düşen Mu-
ric, uzatma bölümünde ikinci sarı 
karttan kırmızı kartla oyundan ihraç 
edilmiş ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 
Hes Kablo Kayserispor ile oynana-
cak mücadelede cezalı olmuştu.    
n AA
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Hüma Okulları 
madalyaları topladı

Kayak Kulübü ile Kayseri Erciyes’te yapılan Konya 
kayak derecelendirmesine katılan Hüma Okulları madal-
yaları topladı.  

Konya il birinciliğini kazanarak derecelendirmeye 
damga vuran Hüma Okulu öğrencileri,28 Aralık- 2 Ocak 
tarihleri arasında Konya’yı temsil ettiler.

Konya Okullar Arası Kayak Alp Disiplini Slalom ve 
Büyük Slalom Yarışlarında Genç A Erkekler kategorisinde 
birinciliğini Doğan Özkan, ikinciliğini Halil İbrahim Bire-
kul, Genç B Erkekler kategorisinde birinciliği Furkan Enes 
Çerikçi, ikinciliği İhsan Mert Meral, üçünlüğü ise Abdil 
Deveci aldı. Genç B Kızlar kategorisinde Birinciliği Eslem 
Sayın alırken ikinciliği İrem Tuncer aldı.  

Okul olarak gösterilen bu yüksek performans madal-
yalarla ödüllendirildi.

 Madalyaları karne günü yapılan tören ile birlikte 
öğrencilerine teslim eden okul yöneticileri, öğrencilerin 
başarısından dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını ifade 
ederek,  Konya için farklılık oluşturan kayak sporunun ge-
lişimine katkıda bulundukları için de öğrencilerini tebrik 
etti. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel’de Konya 
derbisi ertelendi

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Konya 
ekipleri Ereğlispor ile Sarayönü Belediyespor   14. hafta 
maçında oynayacakları mücadele ertelendi. 

Kar yağışı ve saha koşulları nedeniyle derbi maç te-
hir edildi. Karşılaşma ilerleyen haftalarda oynanacak.  Bu 
grupta mücadele eden Akşehirspor ise deplasmanda Is-
parta 32spor’a 1-0 yenildi.  

n SPOR SERVİSİ

Pilot otomatiğe bağladı!
İttifak Holding Konyaspor’un pilot kulübü 1922 Konyaspor da uçuşa geçti. Sezonun ilk yarısını düşme 

hattında tamamlayan Yeşil Beyazlılar geçen haftaki Çorum galibiyetinin ardından, Gümüşhane 
deplasmanına konuk oldu. Düşme hattındaki rakibini 2-1 mağlup eden Yavru Kartal, çıkışını sürdürdü

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 
Konyaspor, ligin 19. Haftasında deplasman-
da Gümüşhanespor’a konuk oldu. 1-0 yenik 
duruma düşen Yeşil Beyazlılar karşılaşmayı 
3-1 kazanmayı bildi. Sezonun ilk yarısında 
düşme hattında yer alan Yavru Kartal, ikinci 
yarıdaki ikinci maçını da kazandı. 20 puana 
ulaşan pilot kulüp uzun süre sonra düşme 
hattının üstüne çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 
1922 Konyaspor  Gümüşhanespor deplas-
manında 3-1 kazandı. Ateş hattından çıkma 

adına büyük önem taşıyan maçta yeşil-be-
yazlı ekip karşılaşmanın başında 1-0 geriye 
düştü. Bu gole 5 dakika sonra cevap veren 
1922 Konyaspor ikinci yarıda 2 gol daha 
bularak karşılaşmayı 3-1 kazandı.  Yeşil-be-
yazlı ekibe galibiyeti getiren goller Seddar 
Karaman (2) ve  yeni transfer Ali Ateş’den 
geldi. 

Karşılaşmanın 15. dakikasında ev sa-
hibi ekip Muharrem Efe’nin golüyle 1-0 öne 
geçti. Yeşil-beyazlı ekip bu gole 6 dakika 
sonra Seddar Karaman ile cevap verdi ve 

skor1-1 oldu. Maçın ilk yarısı bu skorla ta-
mamlandı.  

1922 Konyaspor ikinci yarıda daha etkili 
bir ortaya koydu.  Yeşil-beyazlı ekip etkili 
oyununun karşılığını 65. dakikada Seddar’ın 
ikinci golüyle aldı 1-2.  Bu golden sonra 
kontrolü elden bırakmayan Yavru Kartal son 
dakikada yeni transfer Ali Ateş’in golüyle 
skoru belirledi 1-3.  1922 Konyaspor’da 
Sehmus Aslan’ın yerine 34. dakikada oyuna 
dahi olan Ali Ateş yeşil-beyazlı forma ile ilk 
çıktığı maçta gol siftahini da yapmış oldu.     

ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta Çorum Futbol Kulü-

bü’nü yenen 1922 Konyaspor deplasmanda 
6 puanlık maç gözüyle bakılan Gümüşha-
nespor’u da yenerek küme düşme hattından 
kurtuldu. 18. hafta sonunda 17 puanla 17. 
sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip 19. haftayı 
da galibiyetle geçerek puanını 10 yaptı ve iki 
sıra birden atlayarak haftayı 15. basamakta 
tamamladı. Ligin ikinci yarısına müthiş bir 
giriş yapan 1922 Konyaspor 2’de 2 yaparak 
büyük moral yakaladı. n SPOR SERVİSİ

Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor
Karatay Belediye Başkanı Hasanı 

Kılca,Karatay Belediyesi Spor Kulübü 
bünyesinde faaliyet gösteren Voleybol 
Takımı’nın antrenmanını izledi. Kulüp 
yöneticileri, voleybol takım antrenörü ve 
spor yapan çocuklarla bir araya gelen 
Başkan Hasan Kılca, “Karatayımızı, Kon-
yamızı ve ülkemizi temsil edecek başarılı 
bir sporcu olmanız için Karatay Belediyesi 
olarak her türlü fedakarlığı yapmaya de-
vam edeceğiz” dedi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca tarafından yeniden 
canlandırılan Karatay Belediyesi Spor Ku-
lübü, geleceğin sporcularının yetişmesi 
için büyük gayret sarf ediyor. 

KARATAY BELEDİYESİ SPOR 
KULÜBÜ SPORCULARI GELECEĞİN 

ŞAMPİYONLARI OLACAK 
Bu yıl Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, 

Kick Boks, Teakwondo, Güreş ve Satranç 
olmak üzere toplamda 7 branştatoplamda 
240 sporcunun bulunduğu Karatay Bele-
diyesi Spor Kulübü’ne bağlı çocuklar, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve 
Kongre Merkezi, Celalettin Karatay Eği-
tim Merkezi, Nihat Gün Sahası, Ulubatlı 
Hasan Spor Salonu ve 23 Nisan İlkoku-
lu’nda lisanslı hocalar eşliğinde antren-

manlarına ara vermeden devam ediyor. 
BAŞKAN KILCA, VOLEYBOL TAKIMININ 

ANTRENMANINI İZLEDİ 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-

ca da Konya Büyükşehir Belediyesi Spor 
ve Kongre Merkezi’ne giderek burada 
antrenman yapan Voleybol Takımı’yla 
bir araya geldi.  Karatay Belediyesi Spor 
Kulübü yöneticilerinin yanı sıra voleybol 
tamının antrenör ve sporcularıyla bir süre 
sohbet eden Başkan Hasan Kılca, yürütü-
len çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

BİZLERİ VE GELECEĞİMİZİ SİZLER 
TEMSİL EDECEKSİNİZ 

Hasan Kılca, geleceğin sporcularının 
yetişmesi ve başarılı bireyler olabilme-
leri için Karatay Belediyesi olarak birçok 
çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, 
Karatay Yaz Spor Okulu projesinin hayata 
geçmesi ve Karatay Belediyesi Spor Ku-
lübü’nün yeniden canlandırılmasının da 
bunun bir parçası olduğuna vurgu yaptı.  
Kılca, “Ben öncelikle bütün sporcuları-
mıza can-ı gönülden başarılar diliyorum. 

Geleceğimiz ve ülkemiz sizlere emanet. 
İnanıyorum ki geleceğimizin başarılı 
sporcuları sizler olacaksınız. Her biriniz 
sadece bir sporcu değil, belki Cumhur-
başkanı, vali, doktor veya öğretmen ola-
caksınız. Ama öncelikle zihniniz kadar 
beden sağlığınızla da örnek olmalısınız. 
Buralar da işte bunun için iyi birer fırsattır 
diye düşünüyorum. Bu kapsamda bizler 
sizler için çalışıyoruz. 

Karatay Yaz Spor Okulu’yla bu yaz 
güzel bir başlangıç yaptık. Karatay Bele-
diyesi Spor Kulübümüzü de yeniden can-
landırdık. Kulübümüz bünyesinde birçok 
çocuğumuz ve gencimiz, pek çok branş-
ta spor yapma imkânı buluyor. Bizler de 
Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin 
spora yönlendirilmesi, çocuklarımızın 
kendilerini yetiştirip ilçemizi, şehrimizi 
ve ülkemizi temsil etmesi için her türlü fe-
dakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Mal-
zeme, hoca, spor salonu ve daha birçok 
konuda sizlerin yanında olacağız. Yeter ki 
sizler spor yapmaya devam edin. Çünkü 
sizler spor yaparsanız hem yaşamlarınız-
da hem de eğitim hayatınızda çok daha 
başarılı olursunuz” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y. SAMSUNSPOR 19 14 4 1 44 7 37 46
2.MANİSA FK 19 14 4 1 53 18 35 46
3.H. TRABZON 19 11 2 6 34 30 4 35
4.SANCAKTEPE FK 19 10 4 5 31 16 15 34
5.İNEGÖLSPOR 19 9 4 6 31 19 12 31
6.ÇORUM FK 19 10 1 8 26 24 2 31
7.AFJET AFYONSPOR 19 8 4 7 27 22 5 28
8.TARSUS İY 19 9 1 9 28 27 1 28
9.SARIYER 19 7 6 6 23 21 2 27
10.Z. KÖMÜRSPOR 19 6 7 6 24 24 0 25
11.PENDİKSPOR 19 7 4 8 23 24 -1 25
12.KIRKLARELİSPOR 19 5 8 6 16 24 -8 23
13.HACETTEPE SPOR 19 7 2 10 22 34 -12 23
14.AMED SF 19 5 6 8 13 27 -14 21
15.1922 KONYASPOR 19 6 2 11 23 31 -8 20
16.BAŞKENT AKADEMİ 19 5 3 11 24 28 -4 18
17.GÜMÜŞHANESPOR 19 5 3 11 21 30 -9 18
18.ŞANLIURFASPOR 19 0 1 18 5 62 -57 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Haftalardır hem takım hem de şehir 
olarak üstesinden gelmeye çalıştığımız 
durumu bu hafta son dakikada da olsa 
bir şekilde aştık. Dile kolay, tam 7 hafta-
dır kazanamayan bir takımdı bu takım. 
Moralini kaybetmiş ve dolayısıyla moral 
kondisyonu da düşük bir takım haline 
gelmiştik. İlk yarının son maçları nispe-
ten daha diri bir takım izliyorduk. Ama 
bu sefer de hem beceriksizlik hem de ta-
kım-oyuncu psikolojisinin bozuk olması 
hasebiyle sonuca gidemiyorduk. Çok 
şükür ki ikinci yarının ilk haftası olan bu 
hafta bunun üstesinden bir şekilde gel-
dik. Adeta haftalardır denizin ortasında 
yaşam mücadelesi veren ama artık yo-
rulmaya başlayan ve tabiri caizse boğul-
mak üzere olan birisine atılan can simidi 
gibi oldu. Hem oyuncuların, teknik ekibin 
hem de bütün Konyasporluların adeta 
hayata yeniden tutunmalarına neden 
oldu.

MAÇ ANALİZİ
Ligin ilk haftalarındaki iyi başlan-

gıçtan sonra yaşanan can sıkıcı olaylar 
ve akabinde gelen mağlubiyetler zinciri 
sonrasında, ilk yarının sonlarına doğru 
kısmen bir toparlanma gözüküyor fakat 
sonuç alma kısmındaki sorunlar aşılamı-
yordu. Devre arası kampı hem bu psiko-

lojinin üstesinden gelmek hem de takım 
halinde hareket etmeyi yeniden hatırla-
mak adına önem taşıyordu. Devre arası 
kampı takımı fizik olarak toplamaktan 
ziyade psikolojik olarak toparlamış sanki. 
Ankaragücü maçına da böyle bir giriş 
yaptık aslında. Gayet kendine güvenen, 
topu iyi dolaştırmaya çalışan, dönem 
dönem gegenpress yapan bir takım 
vardı sahada. İlk yarı gayet diri ve etkili 
oynadık. Yeni transfer Thuram’ın gelişi 
takıma fizik olarak çok büyük katkı sağ-
lamış. Daci ile iyi bir ikili olmuşlar. Ben bu 
ikili ile maçlara başlamamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu iki oyuncu sayesinde 
topu ileride tutup takımın yerleşmesini 
kolay bir şekilde sağlayabiliyoruz. İlk yarı 
oldukça diri gözüktü takım. Ama ikinci 
yarı dönem dönem geri çekilmeler yaşa-
dık yine.70’den sonra rakibin kadro de-
rinliğinin olmaması nedeniyle oyundan 
düşeceklerini bekliyordum. Nitekim öyle 
de oldu. Bizim oyuna sonradan giren 
oyuncularımız yorulan rakibin üzerine 
daha da gitmeye başladı. Pozisyonlar 
da bulduk. Gol daha önce gelmeliydi 
,hak etmiştik aslında. Son dakika da olsa 
gelen golle hak edilen bir üç puan aldık.

OYUNCU ANALİZİ
Maçta Milosevic ve Jönsson’a ayrı 

bir parantez açmak ge-
rekiyor. Bu oyuncular 10 
üzerinden 7’nin altına hiç 
düşmüyorlar. Standart 
sapmaları çok düşük. 
Milosevic Başakşehir’de 
filan olsa emin olun fiyatı 
10 milyon Euro civarında 
olurdu. Hiç abartmıyo-
rum. Ne yazık ki takımın 
kötü olması nedeniyle 
underrated görünüyor. 
Alper ise yine harika işler çıkarttı. Mü-
kemmele yakın oynadı. Stoperlere çok 
iş düşmedi. Skubic eskiye nazaran daha 
çok bindirme yaptı ama yine yetersizdi. 
Takımda net kötü olan iki oyuncu vardı 
aslında. İlki Ömer Ali, diğeri ise Volkan 
Fındıklı. Ömer Ali ve Volkan’a hiçbir za-
man mücadele etmiyorlar, takım için 
savaşmıyorlar demiyorum ama yetenek 
olarak yetersiz kalıyorlar. Ömer Ali daha 
önceki yazılarımda belirttiğim üzere 
hücum bölgesinde oynamak için yete-
nekleri sınırlı bir oyuncu. Özellikle kanat 
forvet veya gizli forvet için bitiricilik ve 
oyun zekası düşük ne yazık ki. Kendi ka-

riyeri ve Konyaspor’un âli 
menfaatleri için sağ beke 
doğru evrilmesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Bir bek 
oyuncusuna göre yetenek-
leri oldukça yeterli fakat hü-
cum oynamak için yeter-
siz. Umarım kendi de bunu 
ciddi olarak düşünür ve 
sağ beki benimseme ko-
nusunda sıkıntı yaşamaz. 
Volkan Fındıklı ise elinden 

geleni yapıyor fakat Konyaspor’da onun 
mevkisinde oynayabilecek oyuncunun 
iyi bir tekniğe, baskı yapıldığı zaman 
geriye değil ileriye ve hatta gerektiğinde 
bir iki faul alarak oyunu soğutabilme ye-
teneğine sahip olması gerekiyor. Mevcut 
şartlarda bunu en iyi sağlayan oyuncu 
da Amir. Bence o bölgeye transfer şart. 
Ama yapılmayacaksa Jönsson-Amir iki-
lisi ideal gibi duruyor.

TRANSFER ŞART
Bu haftaki galibiyet bize ilaç gibi gel-

di. Fakat bir şeyi unutmamak gerekiyor. 
Oynadığımız takım ligin kadro kalitesi 
olarak en kötü takımı. Açıkça söylemek 

gerekirse bu takım şuan PTT’de olsa 
direkt olarak çıkar diyemiyorum. Play-
off bile riskli. İşte bu hal ve şartlar çer-
çevesinde kazanılmış bir maç da oldu 
aslında. Evet kötü oynamadık,gayet is-
tekli ve diriydik. Ama daha derli toplu ve 
kadrosu iyi bir takımla oynasak kesinlikle 
kazanırdık diyebiliyor muyuz? Hayır! O 
yüzden çok da zaman geçmeden trans-
fer ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. 
Bu maç gösterdi ki sol bekte Alper bu 
şekilde oynamaya devam ederse çok da 
ihtiyaç yok. Zaten Ferhat birkaç haftaya 
döner .İdare ederiz o bölgede. Bence acil 
ihtiyaç olan bölge orta saha. 

Orta sahada oyunun her iki yönü-
nü de oynayabilen,baskı yediğinde top 
kaybetmeyen,top saklama yeteneği olan 
bir oyuncuya ihtiyaç var. Daha sonra ise 
bence bir hücumcu kanat ve bence kad-
ro genişliği için gerekli olan bir forvete 
ihtiyaç var. Thuram’ı aldık, evet fakat bu 
oyuncuya Allah korusun bir şey olursa 
yine Bajic’e mahkum olmak durumunda 
kalabiliriz. Toplayacak olursak net bir 8 
numara,hücumcu bir kanat ve forvete 
ihtiyaç hala var. Umarım gerekli takviye-
ler yapılır.

BAŞKANA KÜÇÜK BİR ELEŞTİRİ
Hafta içi sayın başkan Hilmi Kulluk 

ve Selçuk Aksoy bir basın toplantısı 
düzenledi. Yerel basından gelen soruları 
cevaplandırmaya çalıştı. Bir soru üzeri-
ne,’’takım galip gelemiyor ve bu yüzden 
galibiyet primleri alamıyoruz’’ minvalinde 
bir açıklama yaptı. Başkan bu konuda 
haklı olabilir. Evet buradan gelecek para-
lar gel(e)medi. 

Bu mantıkta takımınız galip gelirse 
sıkıntı gözükmüyor ama ya galip gele-
mezseniz ne olacak? İşte burası çok bü-
yük sıkıntı. Aslında aynı zamanda da bir 
ikilem. İyi takım kurup mali riski azaltmış 
mı oluyorsunuz yoksa arttırmış mı olu-
yorsunuz? Bence her ikisi de risk. Bunu 
aşmanın en iyi yolu da performans ge-
lirlerinden ziyade sabit gelirler yaratmak. 
Eğer bunu aşamazsanız ligde bir sezon 
sallanırsınız, bir sezon iyi olursunuz. 
Uzun vadede ise kaybeden kesinlikle siz 
olursunuz. Belki haddimize değil ama 
sayın Başkana buradan performans ge-
lirlerine bağlı olarak yaşamaması gerek-
tiğini söylemem gerekiyor. Batan kulüp-
lere bakılırsa, hepsi ligi şampiyon bitirip 
şampiyonlar ligine katılım payı için çok 
büyük risk aldılar ve sonuçları ortada. 
Umarım bununla ilgili en yakın zamanda 
gelir getiren çalışmalar faaliyete geçer.

Selamlar,saygılar…

CAN SİMİDİ

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 

HAKEMLER: Hasan Kaçar Onur Tanrıverdi, Kadir 
Beyaz
GÜMÜŞHANESPOR :  Ogün Alkan, Mehmet 
Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara,  Raif 
Gündoğdu, Burak Demireğen, Mert Çakar,  Tuğay 
Adamcıl,  Sancar Yıldırım,  Muharrem Efe(69’ Tekin 
Adar),  Furkan Mızrak, İlke Tankul(74’ Murat Kayalı)
1922 KONYASPOR:  Kadem Burak Yaşar,  Ekrem 
Kayılıbal,  Can Demir Aktav, Seydi Kayasoy, Anıl 
Şahin,  Seyid Ahmet Han,  Fuat Duran,  Güray 
Gazioğlu(78’ Dağan Can Gölpek),  Seddar 
Karaman,  Şehmus Aslan(34’ Ali Ateş),  Mehmet 
Tuğrul Başkan(87’ Alperen Aydın)
GOLLER: Dk 15 Muhharem Efe (Gümüşhanespor). 
Dk 21 ve 65 Seddar Karaman, 90 Ali Ateş(1922 
Konyaspor)
SARI KARTLAR: Hasan Kaşıkara, Sancar Yıldırım, 
Furkan Mızrak (Gümüşhane). Fuat Duran(1922 
Konyaspor)



Guilherme tamam, Taras Romanchuk bekleniyor
Ankaragücü galibiyeti ile kendine gelen 

İttifak Holding Konyaspor’da transfer çalış-
maları sürüyor. Polonya’nın Jagiellonia Bi-
alystok takımının sol beki Guilherme ve orta 
saha oyuncusu Taras Romanchuk’u transfer 
etmek isteyen Anadolu Kartalı, bu iki transfer-
de büyük mesafe kat etti. Sol bek Guilherme 
ile anlaşma sağlayan Yeşil Beyazlılar Taras 
Romanchuk için ise pazarlıklarını sürdürüyor. 

GUİLHERME GELİYOR
İttifak Holding Konyaspor’un bir süredir 

transfer etmek için uğraştığı sol bek Guilher-
me’de mutlu sona ulaştı. Anadolu Kartalı Ja-
giellonia Bialystok ile her konuda anlaşırken, 
oyuncunun kısa süre içinde Konya’ya gelerek 
sözleşme imzalaması bekleniyor. Yüksek ma-
liyetli olmayan tecrübeli savunmacının maa-

şının da cüzi olduğu gelen bilgiler arasında. 
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2017 yı-

lından beri Jagiellonia Bialystok takımının 
formasını giyiyor. Savunma ve hücumda takı-
mına katkı sağlayan Guilherme duran topları 
olumlu kullanması ile öne çıkıyor. 

TARAS AŞKI DEPREŞTİ
Konyaspor’un Taras Romanchuk aşkı dep-

reşti. Uzun yıllardır Konyaspor’un sık sık gün-
demine gelen deneyimli orta saha oyuncusu 
Romanchuk için Polonya kulübü ile tekrar 
masaya oturan Yeşil Beyazlılar, ilk teklifinden 
istediği sonucu alamadı. Oyuncu için 800 bin 
Euro isteyen Jagiellonia Bialystok ile rakamın 
düşmesi için pazarlıklar sürüyor. 

Konyaspor’un gündemine daha önce de 
gelen Taras Romanchuk 28 yaşında ve mer-

kez orta saha görevini üstleniyor. 2014 yılın-
dan beri Jagiellonia Bialystok takımının for-
masını giyen deneyimli oyuncu Konyaspor’un 
talip olduğu sezon takımının Polonya şampi-
yonluğuna ulaşmasına büyük katkı sunmuştu. 
Oyunu iki yönlü oynayabilmesi ile öne çıkan 
Ukraynalı oyuncu, gol ve asist katkısı ile dikkat 
çekiyor. 

LUKOKİ’DE HENÜZ SONUÇ YOK
İttifak Holding Konyaspor’un transfer et-

meyi planladığı bir başka isim Lukoki’de ise 
henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Oyuncunun 
kulübü ile görüşmeler sürerken, kulübün oyun-
cuyu bırakmak istememesi transferin önünde 
en büyük engel. Lukoki’nin Konyaspor’da oy-
namak istemesi ise Anadolu Kartalı’nın elini 
güçlendiren en büyük etken.   n SPOR SERVİSİ 

10 maç sonra gelen 
galibiyetin coşkusu   

Konyaspor, Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında 
Ankaragücü’nü 1-0 yenerek 10 hafta sonra 3 puan aldı.

Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda 
Ankaragücü’nü uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup 
etti. Konya temsilcisinin golünü oyuna 87. dakikada giren 
Levan Shengelia, 90+1’de kaydetti. Konyaspor, ligdeki 
son galibiyetini, 7. haftada dış sahada Kasımpaşa’ya karşı 
4-1’lik skorla almıştı. Yeşil-beyazlılar, bu maç sonrasında 
12 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşmişti. Bundan sonraki 
10 haftalık süreç ise Konyaspor açısından iyi geçmedi. Ye-
şil-beyazlı takım, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ligin ilk 
yarısını 15 puanla 15. sırada tamamladı.

Konyaspor, galibiyet hasretini dün deplasmanda oy-
nadığı Ankaragücü maçında uzatmalarda gelen golle din-
dirdi. Aykut Kocaman’ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 
18’e çıkardı.

Konyaspor, ligin 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü 
evinde Galatasaray ile karşılaşacak.  n İHA

Mustafa Kaplan: 
Pozisyon bile bulamadık   
Süper Lig’in 18. haftasında İttifak Holding Kon-

yaspor’a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü’nün teknik 
direktörü Mustafa Kaplan, ‘’Bugün bizim üretkenliğimiz 
yoktu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Son da-
kikada bulduğu bir golle de bizi mağlup ettiler. Üzgünüz.’’ 
dedi. Kaplan, kazanmaları gereken karşılaşmadan 90+1. 
dakikada yedikleri tek gole mağlup ayrılmak zorunda kal-
dıklarını söyledi. Pek fazla konuşmak istemediğini belirten 
Kaplan, “Çünkü Ankara’da hepimiz birbirimizi çok iyi tanı-
yoruz. Herkes bir şeyler bekliyor. Biz aramızdaki o hain-
leri de biliyoruz. Yeri ve saati geldiği zaman da bizim de 
konuşacak bir zamanımız olacak.” diye konuştu. Kaplan 
bugün üretkenliklerinin zayıf olduğunu ve özellikle üçüncü 
bölgede pozisyon bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, 
“O bölgede girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimizin de 
kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada bulduğu bir golle 
de bizi mağlup ettiler. Üzgünüz. Biz kazanmak istiyorduk. 
15 puan yapıp rakibimizden puanlar almak istiyorduk. Na-
sip değilmiş. Taraftarlarımızı, camiamızı üzdük. Bizim için 
de iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. “ şeklinde konuştu. 
n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2.M. BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4.FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10.GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11.Y. DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12.Ç. RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İH KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16.ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17.ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İM KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Süper Lig’in 18. haftasında MKE 
Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Kon-
yaspor’da Teknik Direktör Aykut Ko-
caman, “Maç iki takım arasında gitti 
geldi” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman, “Maç öncesi için konuşa-
cak olursak, uğursuz 6. ve 7. hafta 
diyorum. Hem Ankaragücü için hem 
Konyaspor için hem de Antalyaspor 
için. Biz ve Antalyaspor 7. haftadan 
itibaren Ankaragücü ise 6. haftadan 
itibaren kazanmıyor. Topladığımız pu-
anlar en azından bizi düşme hattının 
dışında tuttu. Ankaragücü’de maça 
başlarken yeni bir heyecanla, istekle 
sezonun ikinci yarısına başlamak is-
tedi. Bizim de başlangıca ihtiyacımız 
vardı. Ligin kırılması için erken sayı-
labilecek bir dönem. Diğer taraftan da 
kaybedeninin kanamasının biraz daha 
artacağı bir maç olarak gözüküyordu. 
Devrenin sonlarına doğru 6 maçta 14 
gol yediğimiz sadece 3 gol attığımız 
5 mağlubiyet 1 beraberlik içerisinde 
bulunan seriyi son 4 maçta derlenip to-
parlanma haline getirdik ancak bunları 
kazanma durumuna çevirememiştik. 
Devre arasında bu derli toplu halimiz 
kendi ayarımıza dönüşümüzün sinyal-
lerini veriyordu. Bugün ben de bütün 
Konyasporlular ne kadar sahaya yansı-

yacağını merak ediyordum” İfadelerini 
kullandı.
“ANKARAGÜCÜ İKİNCİ YARI TAMAMEN 

BİZİ KENDİ SAHAMIZA İTTİ”
Futbol şansının bugün tersine dön-

düğünü belirten Kocaman, “Maçın 
başında rakibimize oyunumuzu kabul 
ettirdik. Fakat maçın ilk yarısının orta-
larından itibaren pas mesafesinin çok 
uzaması, savunma oyuncularımızın 
bağlantı problemleri Ankaragücü’nü-

de maçın içine çekti ve maç iki takım 
arasında gitti geldi. İkinci yarıda top-
lanmak zorundaydık. Bu duygu dü-
şüncelerle başladık ama ilk 15 dakika 
düşündüğümüz gibi olmadı. Ankara-
gücü ikinci yarı tamamen bizi kendi 
sahamıza itti. Kendi klasik oyunumuza 
döndüğümüzde kontrol biraz daha bize 
geçti. Arayışlarımız daha da arttı. İki 
tane net gol pozisyonu bulduk. Maç 
böyle bitecek derken son anda, biraz-

da şunu söylememde yanlışlık olmaz. 
Zaten son anlarda gole daha yakın ta-
raf olarak gözükürken o son pozisyon 
uzun zamandır kendi beceriksizliğimiz 
diyelim buna. Bugün bu anlamda fut-
bol şansı tersine döndü. Çalışıp çaba-
layınca şans yanında oluyor. Oyuncu 
arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Anka-
ragücü’ne de başarılar diliyorum” diye 
konuştu.  
n İHA

Hayati maçta Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup eden İttifak Holding Konyaspor’da Basın Sözücüsü Güven 
Öten, Yeni Malatyaspor maçıyla yaşadıkları olumsuz kırılmayı, Ankaragücü maçıyla tersine çevirdiklerine 

inandığını söyledi. Öten, “Galatasaray’a karşı taraftarımızın desteği ile iyi bir sonuç alacağız” dedi
İttifak Holding Kon-

yaspor’da, Ankaragücü maçın-
da son dakikalarda gelen gol 
ile kazanılan 3 puanın sevinci 
yaşanıyor. Anadolu Kartalı’nın 
Basın Sözcüsü Güven Öten, 
iyi başladıkları sezonda Yeni 
Malatyaspor maçı ile olumsuz 
anlamda kırılma yaşadıklarını 
ve 10 hafta kazanamadıklarını 
hatırlatarak, “İnşallah Anka-
ragücü galibiyeti ile bu sefer 
pozitif bir kırılma yaşanacak” 
dedi.

KÖTÜ BİR SERİNİN 
İÇİNDE BULDUK KENDİMİZİ

İttifak Holding Konyaspor 
Basın Sözcüsü Güven Öten, 
“Ligde 10 haftadır kazana-
mıyorduk. Tabi şanssızlıklar 
çok büyük etken. İlk yarıdaki 
Malatya maçı ile başlayan bir 
şanssızlıklar silsilesi vardı. Bu 
süreçte moral ve motivasyon 
olarak çok kötü bir süreç geçir-
dik. Takımımız özgüvenini yitir-
di ve bu sonuçlara yansıdı. İlk 
7 hafta performansı açısından 
kötü değildik aslında. Yeni Ma-
latya maçını kazansak 2. sıraya 
yükseleceğimiz ligde bir anda kendimizi 
kötü bir serinin içinde bulduk. Düzelece-
ğine inanıyorduk. Yönetim, teknik heyet, 
taraftarımız, takımımız bu kötü seriyi 
tersine çevirmek için gayret gösterdik” 
dedi.

POZİTİF KIRILMA YAŞANACAK
Devre arasında kötü süreci tersine 

çevirebilmek için çok çalıştıklarını belir-
ten Öten, “Çok verimli bir kamp dönemi 
geçirdik devre arasında. Antalya kam-
pında bir kenetlenme oldu. Bu da Anka-
ragücü maçına yansıdı. Ortaya konulan 
mücadeleden, takımın performansından 
memnunuz. Hayati bir maçtı. Hem Kon-
yaspor açısından hem de rakip açısından 
inanılmaz zor bir maçtı. Kazanarak çok 
sıkıntılı bir maçı geride bıraktık. 3 puan 
kazanmanın yanı sıra, özgüven kazandık. 
Birlik ve beraberliğimizi yeniden kazan-
dık. İnşallah bu hava devam edecek. Bu 
galibiyet önümüzdeki maçlara da sirayet 
edecek. Nasıl Yeni Malatya mağlubiyeti 

ile olumsuz bir kırılma yaşadıysak, Anka-
ragücü galibiyetinin de pozitif anlamda 
kırılma yaratacağına inanıyoruz” ifade-
lerinin kullandı.
GALATASARAY MAÇINDAN UMUTLUYUM

Gelecek hafta oynanacak Galatasa-
ray maçından umutlu olduğunu belirten 
Basın Sözcüsü Güven Öten, “Transfer 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Galatasaray 
maçına kadar 1 oyuncuyu daha büyük 
ihtimalle kadromuza katmış olacağız. Bu 
havayı sürdürürsek Galatasaray maçın-
dan da umutluyuz. Bu sezon ligde güçlü 
takım güçsüz takım ayırımı yok. Bütün ta-
kımlar birbirine karşı galibiyet alabiliyor. 
Kendi seyircimiz önünde Galatasaray’a 
karşı iyi bir sonuç alarak pozitif atmosferi 
devam ettirmek en büyük amacımız ola-
cak. Bu tablo değişecek. Ligin durumu 
belli. Birkaç maç üst üste kazandığınızda 
bir anda kendinizi çok farklı bir noktada 
bulabiliyorsunuz. İnşallah biz de bu sıç-
ramayı yapacağız” ifadelerini kullandı.   
n YUNUS ALTINBEYAZ

Pozitif kırılma!

Aykut Kocaman: Futbol şansı tersine döndü

Güven Öten

RPS
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