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Şehitlerimizi unutmayacağız
Terörle mücadele Türkiye’nin 2019 yılında da temel 
ulusal güvenlik meselelerinin merkezinde yer aldı. Bu 
kapsamda Türkiye, PKK ve onun uzantısı olan terör 
unsurlarıyla 2019 yılında da mücadelesini sahada aktif 
olarak yürüttü.  

Bu operasyon yürütülürken vatan uğruna 2019 yılında 
da kahramanlarımızı şehit verdik. Bu anlamda gerek 
yurt içinde gerek yurt dışında yürütülen operasyonlar 
neticesinde Konya’dan 2019 yılında 11 vatan evladı 
şehit düştü.  n HABERİ SAYFA 9’DA

2019 KONYA İÇİN 
ASELSAN YILI OLDU
KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, 2019 yılında 
sanayicilerin son 15 yılın 
en çetin mücadelesini 
verdiklerini ancak, tüm 
zorluklara rağmen 2019’un 
Konya için ASELSAN 
gibi yeni yatırımların öne 
çıktığı bir dönem olduğunu 
vurguladı.
KTO Başkanı Selçuk Öz-
türk de, “2019’da hedefimiz 
olan 2 milyar dolar rakamı-
nı aşacağımız görülmek-
tedir. 2020’de aynı oranda 
ihracat artışı gerçekleşti-
rerek Türkiye ihracatından 
aldığımız payı artırmak için 
çalışacağız” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

2020 TARIM ADINA DAHA 
İYİ BİR YIL OLACAK

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çe-
vik, 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılı öngörülerini 
Yenigün’le paylaştı. 2019 yılında Konya’nın tarımsal 
çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken Başkan Çevik, 
bu durumun Konya tarımı adına olumlu bir gelişme 
olduğunu söyledi. 2020 yılında tarım alanında fiyat-
larının 2019 yılına göre daha iyi olacağını ifade eden 
Çevik, tarımda yenilenebilir enerjiye geçilmesinin 
de önemli olduğunu vurguladı.

n HABERİ SAYFA 6’DA

11 Karabacak: 2020 
hayırlar getirsin 11 Anaokulu öğrencileri
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Başarılı öğrenciler 
ödüllerini aldı

Tropikal Kelebek 
Bahçesi bakıma alındı

2019’a yerlilik damgası
Geride bıraktığımız 2019 yılı, Türkiye ve dünyada önemli gelişmelerin 

yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye 2019 yılında çeşitli tartışmalara neden olan 
Mahalli İdareler Seçimleri’ni gerçekleştirdi. Yine sınır güvenliği açısından 
önemli olan Barış Pınarı Harekatı’nı başarıyla tamamlarken, yılın son bom-

bası Yerli otomobilin tanıtılması oldu.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’ya bakan eli değdi
Ekonomik açıdan zor bir yıl olsa da 2019 yılı Konya için oldukça verimli geçti. Eski ve Karatay Sanayi’nin taşınması ve Mevlana bölgesinde atılan kentsel dönüşüm 

adımları yıla damga vururken, Konya metrosunun ilk etabı da bu yıl ihaleye çıktı. Tüm bu projelere ise Bakan Kurum’un verdiği destek yılın dikkat çeken unsuru oldu 

Memiş Kütükcü

Selçuk Öztürk

2019 yılı Konya için önemli bir yıl 
oldu. Konya metrosunun ilk 

etabı ihaleye çıktı. Şehrin 
yenilenmesi adına önemli 
adımlar atıldı. Konya’nın 
2019 yılında ortaya koy-
duğu vizyoner projelerin 
en büyük destekçisi 
ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum 
oldu. Konyalı olan 
Bakan Kurum’un 
memleketine 
verdiği destek, 
Konya’nın gele-
ceği adına tarihe 
eklenen önemli 
notlar arasına 
girdi.
n SAYFA 2’DE

BAKAN KURUM FARKI İLKLERE İMZA ATTI
Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanında 
ilçeye sosyal, kültürel, spor gibi birçok 
alanda önemli hizmetlere imza atan 
Selçuklu Belediyesi, bu yatırımlarını 
2019 yılında da sürdürdü. Selçuklu 

Belediyesi 2019 yılında eğitime yaptığı 
katkıyı sürdürerek açtığı Çocuk Kütüp-
hanesi ile Konya’da yine bir ilke imza 
attı. Ayrıca Sille Baraj Park ve Konya 
Tropikal Kelebekler Bahçesi 2019’un 

gözde mekanları arasına girdi. 
n SAYFA 3’TE

TARIMA YATIRIM 
Meram Belediyesi 2019 yılında önemli 
yatırımlar gerçekleştirdi. Özellikle tarım 

bölgeleriyle dikkat çeken Meram’da, 
tarıma ve çiftçiye destekler veren Me-
ram Belediyesi, bunun yanında şehrin 

tarımına da büyük katkı sağlayacak 
bir yatırıma imza attı. Yılda 12 milyon 
üretim kapasitesine sahip olan fide 

üretim merkezi açılırken, Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezi de şehre kazandırıldı.

n SAYFA 4’TE

2019’UN PROJESİ
Karatay Belediyesi 2019 yılına ilçeye 
kazandırdığı GES projesiyle 
damga vurdu. Hayata 
geçirilen güneş 
enerjisi santrali ile 
Karatay Belediyesi 
yılda 1,5 milyon 
lira kazanç 
elde edecek. 
Ayrıca Belediye, 
Karaaslan Hobi 
Bahçeleri’nin 
büyütülmesi 
projesini ve 
glutensiz ek-
mek projesini 
de yine bu 
yıl hayata 
geçirdi. 
n SAYFA 5’TE
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Ekonomik anlamda zor bir yıl olsa da 2019 yılı Konya için oldukça verimli geçti. Büyükşehir Belediyesi’ni doğrudan ilgilendiren 
veya bizzat Büyükşehir Belediyesi eliyle hayata geçirilen çok sayıda proje 2019 yılında müjdelendi. Daha çok şehrin yeniden imar 

edilmesiyle ilgili projeler dikkat çekerken, bu projelere Bakan Kurum’un verdiği destekler yıla damgasını vurdu 

Yenilenme yılı oldu
Ekonomik açıdan zor bir yıl ge-

ride kaldı. Ülke genelinde yaşanan 
ekonomik sorunlar nedeniyle kamu 
kurum ve kuruluşları da 2019 yılın-
da zor bir dönem yaşadı. Özellikle 
yerel yönetimlerin de nasibini aldı-
ğı bu dönemde, bazı yatırımlar bu 
durumdan olumsuz etkilendi. An-
cak buna rağmen Konya, yatırım, 
planlama ve proje anlamında hiç de 
kötü bir yıl geçirmedi. 2019 yılında 
Konya’ya ufuk kazandıracak ve Kon-
ya’nın geleceğini etkileyecek önemli 
projelerin müjdeleri verildi, müjdey-
le de kalınmadı somut adımlar atıldı. 
Daha çok şehrin yeniden imar edil-
mesi ve şehrin geleceğini doğrudan 
ilgilendirecek projeler yıla damgasını 
vurdu. Eski Sanayi ve Karatay Sana-
yi bölgesinin kentsel dönüşüm alanı 
olarak belirlenmesi ve projelendiril-
mesi, Mevlana bölgesinde dönüşüm 
adına atılan cesur adımlar, Konya 
metrosunun ilk etabının ihalesinin 
yapılması gibi önemli gelişmelerin 
yaşanması, Konya’nın yenilenmesi 
adına 2019 yılına damga vuran ge-
lişmeler olarak hafızalara kazındı. 

TÜM BU PROJELERE 
BAKAN KURUM ETKİSİ

Konya’nın 2019 yılında ortaya 
koyduğu vizyoner projelerin en bü-
yük destekçisi ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum oldu. Konyalı 
olan Bakan Kurum’un memleketine 
verdiği destek, Konya’nın geleceği 
adına tarihe eklenen önemli notlar 
arasına girdi. Konya metro projesinin 
ihale edilmesinin ardından araçların 
maliyetinin Bakanlık tarafından kar-
şılanması, Eski Sanayi-Karatay Sa-
nayi, Mevlana Bölgesi Kentsel dönü-
şüm çalışmaları, Konya’daki sosyal 
konut projeleri gibi yaşanan önemli 
gelişmelerde Bakan Kurum’un doğ-
rudan etkisi ve desteği oldu. Böylece 
2019 yılında Konya’ya kazandırılan 
önemli projelerde Bakan Kurum’un 
yerel yönetimlere verdiği destekler-
le somut adımlar atılmış oldu. 2019 
yılında Büyükşehir Belediyesi’ni 
doğrudan ilgilendiren ve Büyükşehir 
Belediyesi’nce doğrudan yürütülen 
önemli projeler şöyle sıralanabilir;   

KONYA METRO İHALEYE ÇIKTI
2019 yılı Konya Metrosu için 

önemli bir yıl oldu. Konya’nın uzun 
yıllardır hasretle beklediği Konya 
Metrosu nihayet 2019 yılında ihale-
ye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Konya ziyaretinde 
müjdesini verdiği Konya Metrosu-
nun ihalesi gerçekleştirilerek, imza-
lar atılmış oldu. 2020 yılı ise Konya 
metrosunun ilk etabının kazmasının 
vurulduğu bir yıl olacak. 

ESKİ SANAYİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay’ın seçim 
vaatleri arasında yer alan önemli 
projelerden olan Eski Sanayi ve Ka-
ratay Sanayi’nin taşınması, hızlı bir 
şekilde masaya yatırıldı. Bu anlamda 
proje 2019 yılında şekillendirilerek 
somut adımlar atıldı. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un da 

desteğini alan Başkan Altay, proje 
için büyük bir ilerleme kaydederek, 
sanayilerin taşınacağı alanı belirledi. 
Yapılan çalışmalar doğrultusunda 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
TOKİ iş birliğiyle hayata geçireceği 
Yeni Motorlu Sanayi alanı için ön 
başvuruları alınarak belirlenen es-
naflardan kesin kayıt için ödemeler 
alındı. İnşaat sürecinin tamamlan-
masından sonra şehir merkezinde 
bulunan Eski ve Karatay Sanayiler-
deki esnaf sağlıklı bir şekilde Yeni 
Motorlu Sanayiye taşınacak.

SOSYAL KONUT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı iş birliğiyle dar gelirli 
vatandaşlara yönelik TOKİ ta-
rafından her yıl 81 ilde haya-
ta geçirilecek 100 bin sosyal 
konut projesinin müjdesini 
vermişti. 100 Bin Sosyal 
Konut Projesi kapsamında 
Konya’ya da 4 bin konut 
inşa edileceği müjdelen-
di. Böylece sosyal konut 
projelerinden Konya da 
nasibini alarak, önemli bir 
avantaj elde etmiş oldu. 

TOROSLARIN
 MEMBA SUYU

Konya Büyükşehir 

Belediyesi, Mavi Tünel’den gelen 
içme suyunu 2018 yılında ilk kez 
şehir merkezine vermişti. Ancak 
ilk aşama olarak kısıtlı mahallelere 
verilen su 2019 
yılında Kon-
ya’nın yüzde 
97’sine kadar 
ulaştırıldı. 
Böylece şeh-
rin neredey-
se tamamı 

Toroslar’ın memba suyuyla buluştu-
rulmuş oldu. 

KONYA KİTAP GÜNLERİ
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin geleneksel olarak düzenlediği 
Konya Kitap Günleri 2019 yılına da 
damga vurdu. Önemli kültür orga-
nizasyonlarından biri olan Konya 
Kitap günleri, 2019 yılında da bir-
çok kitapseveri yazarlarla buluş-
turdu. Bu yıl 

Prof. Dr. Fuat Sezgin hatıra-
sına gerçekleştirilen Kitap günle-

ri, çok sayıda misafire ev sahipliği 
yaptı. 1 milyondan fazla kitap, 250 

yayınevi ve 450 yazar ile 
Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde dolu dolu 
geçen ve kitapsever-
lerin uğrak noktası 
olan Konya Kitap 
Günleri, 2019 yı-
lında toplam 522 
bin 217 ziyaretçiyi 
ağırlayarak tüm 
zamanların Konya 
rekorunu kırdı.

MEVLANA 
ÇARŞISI’NIN 

YERİNE KONYA 
ÇARŞISI VE 
MEYDANI
Konya Bü-

yükşehir Bele-

diyesi’nin 2019 yılına damga vuran 
projelerinden biri de Mevlana böl-
gesindeki kentsel dönüşüm projesi 
oldu. Başkan Altay, seçim vaatleri 
arasına aldığı projeyi, hızlı bir şekilde 
hayata geçirmek için önemli adımlar 
attı. Bakan Kurum’un da destek-
lediği projeyle Mevlana Müzesi ile 
Bedesten arasında kalan ve görün-
tü itibariyle Konya’ya yakışmayan 
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın 
yıkılması için adımlar atıldı. 

KONYA BİLİM FESTİVALİ 
Konya’nın önemli yatırımların-

dan olan Konya Bilim Merkezi, 2019 
yılına damga vuracak etkinliklere ev 
sahipliği yaptı. Bu etkinliklerin en 
önemlisi Konya bilim Festivali oldu. 
Bu yıl “Nasıl Yapılır, Nasıl Çalışır” te-
masıyla düzenlenen 7. Konya Bilim 
Festivali yüz elli bin kişi tarafından 
ziyaret edildi.

BAŞKAN ALTAY’DAN YIL 
DEĞERLENDİRMESİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019 
yılında yapılan tüm yatırımları de-
ğerlendiren bir açıklama yaptı. Kon-
ya olarak 2019 yılında çok sayıda 
önemli yatırımı hayata geçirdiklerini 
belirten Başkan Altay, 2020 yılında 
da şehri geleceğe taşıyarak önemli 
yatırımları hayata geçirmeye devam 
edeceklerini söyledi. Başkan Altay, 

yeni yılın şehrimiz, ülkemiz ve tüm 
dünya için kardeşliğe, huzura ve 
sevgiye vesile olmasını diledi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın 2019 yılının sona 
ermesi ve 2020 yılının gelişi ile ilgili 
yayımladığı mesajı şöyle: “2019 yı-
lını bitirip 2020 yılına giriyoruz. Bu 
yılı tamamlarken şehrimiz ve hem-
şehrilerimiz için neler yaptığımızın 
muhasebesini yaparak yeni yılın 
hayırlı ve güzel hizmetlere vesile ol-
ması için dua ediyoruz. Konya olarak 
2019 yılında çok önemli gelişmeler 
yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve bakanlarımızın desteği ile başta 
Konya Metrosunun ihalesinin yapıl-
ması olmak üzere; Eski Sanayi ve 
Karatay Sanayi’nin taşınması, yeni 
sosyal konutların yapımına baş-
lanması ve 4.000 yeni konut için 
başvuruların alınması, ASELSAN 
ve Karma Endüstri Bölgesi’ne ara-
zi tahsisi, Bisiklet Master Planı’nın 
imzalanması gibi şehrimiz için çok 
büyük yatırımlar yaptık. Yine, yerel 
seçimler sonrası temelini atarak kısa 
sürede tamamladığımız Yeni YHT 
Garı Alt Geçidi, yeni yaya üst geçit-
leri, caddeler, mahalle yolları, şehir 
merkezindeki bütün ev ve işyerleri-
ne Torosların memba suyunun ulaş-
tırılması, çiftçilerimize fidan desteği, 
tarımsal sulama projeleri, su ve ka-
nalizasyon yatırımları, Muhacir Pa-
zarı’nın tamamlanarak hizmete su-
nulması gibi yatırımlar ile Sıfır Atık 
Projesi’nin yaygınlaştırılması, Konya 
Kitap Günleri, Bilim Festivali, Spor 
Okulları, KOMEK ve ASEM kursları-
nın büyüyerek devam etmesi, Çocuk 
Film Festivali gibi projeleri hayata 
geçirdik. Alaaddin Tepesi Çevresi 
Cephe Düzenlemesi, Mevlana Çar-
şısı ile Altın Çarşı’nın yıkılarak tarihi 
bölgeye yakışır bir hale getirilmesi 
konusunda önemli adımlar attık. 
Konya olarak ulusal ve uluslararası 
birliklerde şehrimizi ve ülkemizi en 
güzel şekilde temsil etmeye devam 
ettik. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş 
Başkanlığı’na, Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği Başkanlığı’na seçilirken; 
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ni 
Konya merkezli hayata geçirerek 
başkanlığına seçildik. İnşallah 2020 
yılında da hemşehrilerimizle birlikte 
şehrimizi geleceğe taşıyarak önemli 
yatırımları hayata geçirmeye, ülke-
mizin hedeflerine en güçlü desteği 
vermeye devam edeceğiz.

Yaptığımız hizmetlerde bize her 
zaman destek olan, güç veren Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere; Genel 
Başkan Yardımcımıza, bakanları-
mıza, milletvekillerimize, teşkilatla-
rımıza ve değerli hemşehrilerimize 
sonsuz teşekkür ediyorum. 2020 yı-
lının birlik ve beraberlik anlayışımızı 
pekiştirmesini; şehrimiz, ülkemiz ve 
tüm dünya için kardeşliğe, huzura 
ve sevgiye vesile olmasını diliyo-
rum.” 
n EMİNE ÖZDEMİR

2019 yılında Konya önemli projelere ev sahipliği yaptı. Bunlardan birisi olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması noktasında Bakan Kurum’un desteğini alan Konya, proje için imzaları atarak önemli bir mesafe kaydetti.

Konya Kitap Günleri 2019 yılına da damga vurdu. Konya Kitap Günleri, 2019 yılında toplam 522 bin 217 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların Konya rekorunu kırdı.

Konya’nın 2019 yılındaki önemli organizasyonlarından biri de Konya Bilim Festivali oldu. Festival bu yıl yüz elli bin kişi tarafından ziyaret edildi.

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’ya da 4 bin konut inşa edileceği müjdelendi. Böylece sosyal konut projelerinden Konya da nasibini alarak, önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Uğur İbrahim Altay

2019 yılı Konya’nın geleceği açısından önemli projelerin tarihe not edildiği bir yıl oldu. Konya Metrosu’nun ilk etabının ihalesi 2019 yılında gerçekleştirilirken, Konya’nın siluetini etkileyecek olan Mevlana Çarşısı bölgesindeki dönüşüm için somut adımlar da bu yılda atıldı.
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Selçuklu Belediyesi 2019 yılında eğitime yaptığı katkıyı sürdürerek açtığı Çocuk Kütüphanesi ile Konya’da yine bir ilke imza attı. Selçuklu 
Belediyesi’nce şehre kazandırılan Sille Baraj Park ve Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi de yine 2019 yılında gözde mekanlar arasına girdi 

2019’da da ilklere imza attı

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanında ilçeye sos-
yal, kültürel, spor gibi birçok alanda önemli hizmetlere 
imza atan Selçuklu Belediyesi, bu yatırımlarını 2019 
yılında da sürdürdü. Selçuklu Belediyesi’nin özellikle 
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)’le başlayan 
eğitime yönelik yatırım geleneği, 2019 yılında da sürdü. 
Selçuklu Belediyesi eğitim alanında 2019 yılında bir ilke 
imza atarak, Konya’nın ilk çocuk kütüphanesini hizmete 
açtı. Ayrıca “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” Pro-
jesi’ni 2019 yılında da sürdüren Selçuklu Belediyesi, pro-
jenin 4. Etabını başarıyla tamamladı. Selçuklu Belediyesi 
tarafından ilçeye kazandıran önemli yatırımlar olan Sille 
Baraj Parkı ve Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi ise 
2019 yılında turizmin gözde mekanları olarak yerini aldı. 

İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Eğitime önemli destekler veren Selçuklu Belediyesi, 

bu alanda kütüphaneleriyle göz dolduruyor. İlçeye kısa 
sürede birçok kütüphane kazandıran Selçuklu Belediye-
si, kütüphanecilikte yeni bir ufuk kazandıracak yatırıma 
da imza attı. Çocuklara özel bir kütüphanenin açılışını 
yapan Selçuklu Belediyesi, bu özelliğiyle Konya’da bir 
ilki başardı. 4-10 yaş grubundaki öğrencilere hitap eden 
KOP Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile çocuklara ke-
yifli bir okuma ortamı sunarken, aynı zamanda çocukla-
rın bilgiyi keşfetmelerini de sağlıyor. Ayrıca kütüphane 
elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri geliştirme-
lerini sağlıyor. 

6 BİN KİTAP BULUNUYOR
KOP Çocuk Kütüphanesi’nde 6 bin kitap bulunuyor. 

515 bin 565 TL’ye mal olan KOP Çocuk Kütüphanesi, 
özel olarak tasarlanmış durumda. Kütüphaneyle çocuk-
ların okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını 
yaşamaları, kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabil-
meleri, elektronik ve yazılı medya kullanım becerilerini 
geliştirmeleri amaçlanıyor. Kütüphanede dijital eğitim 
içeriklerine ve bilgi bankalarına ulaşım için her türlü 
teknik donanım ve internet altyapısı sağlanmış, zekâ 
oyunları, geleneksel Türk oyunları, kitap, dergi ve diğer 
basılı ve dijital yayınların teminini ile mimari proje uy-
gulanarak çocuklarımızın sunulmuş durumda. Projelen-
dirmede; çocuklarımızın ufkunu açacak, hayal dünyala-
rını zenginleştirecek uzay teması kullanılmıştır. Selçuklu 
Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi, kolay erişilebilen 
ve dezavantajlı gruplarında rahat hareket etmelerini 
sağlayacak nitelikte. Geleneksel Türk oyunları, bireysel 
okuma alanları, drama, resim, müzik, boyama ve masal 
anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal eği-
timler alabilecekleri, görme engellilerin elektronik or-

tamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri bir mekân 
olarak planlanan Çocuk Kütüphanesi, açıldığı günden 
buyana en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.  

SELÇUKLU TORUNLARI OSMANLI’NIN İZİNDE
Selçuklu Belediyesi’nce yürütülen önemli projeler-

den biri olan “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” 
projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen kültür 
turlarının 4. Etabı da yine 2019 yılında gerçekleştirildi. 
Kültür gezisi kapsamında  Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzel-
liklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini 
attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan 
Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin 
kabristanını, Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Ku-
yulu Mescit, Hamidiye İdadisi, Söğüt Ulu Camii, Bilecik 
Yaşayan Şehir Müzesi ve Pelitözü Göleti gibi yerlerin gö-
rülmesi sağlanmış oldu. 

2019’UN GÖZDE MEKANLARI OLDU
Aynı zamanda Selçuklu Belediyesi tarafından şehre 

kazandırılan Sille Baraj Parkı ve Konya Tropikal Kelebek-
ler Bahçesi, 2019 yılında da ziyaret edilen gözde mekan-
lar oldu. Konya’nın turizmine büyük katkılar sağlayan bu 
iki mekan da 2019 yılında yerli ve yabancı birçok misafi-
rin uğrak mekanları arasındaki yerini aldı.
n FAHRİ ALTINOK

Selçuklu Belediyesi tarafından şerhe kazandırılan Sille Baraj Parkı, 2019 yılında da en çok ziyaret edilen parklar arasındaki yerini aldı.

Ahmet Pekyatırmacı

Selçuklu Belediyesi 2019 yılında KOP Çocuk Kütüphanesi 
açarak yıla damga vuran bir yatırıma imza attı.

Konya’nın önemli kültür organizasyonlarından olan Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde Projesi 2019 yılında da başarıyla tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi’nce şehre kazandırılan Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi, 2019 yılında da turizme büyük katkılar sağladı.
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Meram Belediyesi’nin 2019 yılına damga vurduğu yatırım, fide üretim merkezi oldu. Yılda 12 milyon üretim kapasitesine sahip olan yatırımla Meram 
Belediyesi tarıma önemli bir katkı sağladı. Ayrıca Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nin faaliyete girmesi de ilçenin kültür ve sanat hayatına olumlu yansıdı 

Tarıma ve kültüre yatırım
Meram Belediyesi 2019 yılın-

da önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 
Özellikle tarım bölgeleriyle dikkat 
çeken Meram’da, tarıma ve çiftçiye 
destekler veren Meram Belediyesi, 
bunun yanında şehrin tarımına da 
büyük katkı sağlayacak bir yatırı-
ma imza attı. Şehrin fide ihtiyacını 
büyük oranda karşılamak amacıyla 
‘KOP ile doğru fide verimde kalite’ 
projesi kapsamında Meram’a fide 
üretim tesisi açıldı. Büyük bir ka-
zanım olarak değerlendiren tesisle 
yılda 12 milyon fide üretilmesi he-
defleniyor. Ayrıca yine restorasyonu 
tamamlanarak 2019 yılının 15 Tem-
muz günü açılışı gerçekleştirilen 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi de, 
ilçenin kültürü açısından önemli bir 
yatırım oldu. Ayrıca sosyal yardımlar 
kapsamında önemli bir projeyi 2019 
yılında hayata geçiren Meram Bele-
diyesi, ‘Bizim Meram Kart’ Projesi ile 
yardıma muhtaç vatandaşların kart-
la ihtiyaçlarını gidermelerinin önünü 
açtı. 

FİDE YATIRIMI ÖNCÜ OLDU
Meram Belediyesi’nin de içinde 

yer aldığı farklı kurum ve kuruluşlar-
la birlikte hayata geçirilen fide üre-
tim merkezi, 2019 yılına damga vur-
du. 3 bin 700 metrekarelik bir alan 
üzerinde kurulu bulunan tesisin, 3 
bin 250 metrekarelik üretim serası, 
200 metrekarelik depo ve 105 met-
rekarelik idari binası bulunuyor. Te-
sisle yılda 12 milyon fidenin üretil-
mesi hedefleniyor. Fide üretim tesisi 
ile Konya’daki fide ihtiyacının büyük 
oranda karşılanması amaçlanırken, 
tesis maddi anlamda da büyük kat-
kılar sağlayacak. Çiftçinin nakliyat 
giderini ortadan kaldıracak olan fide 
tesisi ile hem çiftçiye büyük katkı 
sağlanacak hem de diğer illerden 
fide yoluyla gelebilecek hastalıkların 
da önüne geçilmiş olacak. 
TANTAVİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Meram Belediyesi 2019 yılında 
önemli bir yatırıma daha imza attı. 
Meram’da atıl vaziyette bulunan 
Tantavi Ambarı, Önceki Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru zama-
nında restorasyon kapsamına alın-
mıştı. Restorasyon çalışmaları 2019 
yılında tamamlanan Tantavi Amba-
rı, Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş döneminde hizmete açılmış 
oldu. 15 Temmuz FETÖ Darbe Giri-
şiminin yıldönümünde hizmete açı-
lan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, 
açıldığı günden buyana birçok kültü-
rel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor. Resim sergileri, galeriler, 
söyleşiler, kültür programları gibi 
çok sayıda program Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti-
riliyor. Böylece Meram Belediyesi 
2019 yılında ilçe ve Konya kültürüne 
önemli bir katkı sağlamış oldu.
MERAM’DA SOSYAL KART DÖNEMİ

2019 yılında Meram’ın sosyal 
yardımlarında yeni bir dönem baş-

ladı. İhtiyaç sahiplerinin, bugüne 
kadar Meram Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü’nün marke-
tinden yaptıkları alışverişlerin yerini 
‘Bizim Meram Kart’ aldı. Vatandaş-
lara Ekim ayından itibaren verilen 
sosyal kartla anlaşmalı marketler-
den her türlü alışverişi dilediği gibi 
yapabiliyor. 3, 6, 9 ay ya da tüm yıl 
boyunca verilen yardımların miktarı, 
aile bireylerinin sayısına göre belir-
leniyor. ‘Bizim Meram Kart’ ihtiyaç 
sahibi ailelere birçok yönden avantaj 
sağlıyor. 
YENİ BİR PARK DAHA KAZANDIRILDI

Yeşil dokusuyla Konya’nın gözde 
ilçesi olan Meram’ın parkları 2019 
yılında da artış gösterdi. Bu kapsam-

da yapımı, Meram Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen Yenice Parkı 
ve Yenice Parkı içinde bulunan Kafe 
Meram hizmetlerine başladı. 10 bin 
500 metrekarelik bir alanda bulunan 
park içerisinde 530 metrekare kafe, 
oyun grupları, kamelyaları, kay kay 
pisti, yürüyüş yolu, spor aletleri, süs 
havuzları, dağ bisikleti parkuru ve 
Konya’da ilk defa uygulanan pergüle 
salıncağı bulunuyor. Son dönemde 
yapılan yatırımlar sonucunda Me-
ram’ın en yoğun nüfus barındıran 
bölgelerinden biri haline gelen ma-
hallelerin tam kesişme noktasına 
kurulan Yenice Parkı bu bölgelerin 
önemli bir ihtiyacını karşılayarak 
sosyal hayatına katkı sunacak.

MERAM’A TARİHİ ÖDÜL
Yine 2019 yılı Meram Belediyesi 

için başarıyla taçlandırılan bir yıl oldu. 
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 
kültürel mirası koruma ve özendirme 
projelerini teşvik etmek amacıyla 
2001 yılından bu yana düzenlenen 
“Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendir-
me Yarışması”nda ödül alan beledi-
yeler arasına Meram Belediyesi de 
girdi. 36 belediyeye ait 60 projenin 
değerlendirildiği yarışmada Meram 
Belediyesi tarafından restore edile-
rek Konya kültür ve sanat hayatına 
kazandırılan ‘Tantavi Kültür ve Sa-
nat Merkezi’ uygulama ödülü almaya 
hak kazandı. n HARUN YILMAZ

Meram Belediyesi 2019 yılında restorasyonu tamamlanan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ni şerhe kazandırdı.

2019 yılında Meram Belediyesi’nin damga vuran yatırımı fide üretim merkezi oldu.
 Açılışı yapılan merkezle yılda 12 milyon fide üretilmesi hedefleniyor.

2019 yılında Meram’da “Bizim Meram Kart” dönemi başladı.

Açılışı yapılan ‘Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ çok geçmeden ödüle layık görüldü. Meram Belediyesi 2019 yılında da park yapımını sürdürdü. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Yenice Parkı 2019 yılının son aylarında hizmete açıldı.
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Karatay Belediyesi 2019 yılına ilçeye kazandırdığı GES projesiyle damga vurdu. Hayata geçirilen güneş enerjisi santrali ile Karatay Belediyesi yılda 1,5 milyon lira 
kazanç elde edecek. Ayrıca Belediye, Karaaslan Hobi Bahçeleri’nin büyütülmesi projesini ve glutensiz ekmek projesini de yine bu yıl hayata geçirdi 

2019’a GES’le damga vurdu
2019 yılı belediyeler açısından 

zor bir yıl oldu. Genel ekonomik 
sorunlar nedeniyle belediyeler yatı-
rım noktasında zorlansa da, asli gö-
revlerini yürüten belediyeler, farklı 
alanlarda da yatırım yapmayı ihmal 
etmedi. Bu kapsamda Karatay Be-
lediyesi 2019 yılında önemli yatı-
rımlara imza attı. Altyapı ve üstyapı 
yatırımlarını hız kesmeden sürdüren 
Karatay Belediyesi, bunun yanında 
ilçeye ve şehre değer kazandıra-
cak önemli yatırımlara da imza attı. 
Karatay Belediyesi’nin 2019 yılına 
damga vuran yatırımı ise Güneş 
Enerjisi Santrali (GES) yatırımı oldu. 
20 bin metrekare bir alana kurulan 
ve 5 milyon 780 bin TL’ye mal olan 
tesis ise Karatay Belediyesi yılda 
1,5 milyon lira kazanç elde edecek. 
Çölyak hastalarına glütensiz ekmek, 
hobi bahçelerinin genişletilmesi gibi 
önemli yatırımlar da yine Karatay 
Belediyesi’nin 2019 yılı içinde imza 
attığı önemli işler arasında yer alıyor. 

5 MİLYON 780 BİN TL’LİK YATIRIM 
2019 yılında Karatay Belediye-

si’nin ilçeye kazandırdığı en önemli 
yatırım GES Projesi oldu. Saracoğlu 
Mahallesi’nde yapımı tamamlana-
rak hizmete alınan GES Projesi, 20 
bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 
Son yıllarda rüzgar ve güneş ener-
jisine artan yönelimi değerlendiren 
Karatay Belediyesi, bu anlamda GES 
projesi ile başarılı bir işe imza attı. 
Tesis, 4 bin 400 adet panel 25 adet 
inverter ile 90 ton çelik konstrüksi-
yon kullanılarak inşa edildi. Tesiste 
kullanılan solar panellerin tamamı 
yerli üretim. Tesisin doğru akım 
gücü bin 188 kilovat alternatif akım 
gücü ise bin kilovat. Tesisin üretti-
ği yıllık enerji ise 2 bin 138 mega-
bayt. Tesisten yıllık edilecek kazanç 
1 milyon 496 bin TL olacak. Tesisin 
toplam maliyeti ise 5 milyon 780 bin 
TL. Tesisin amortisman süresi 4 yıl, 
yapım süresi ise 8 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlandı. Ayrıca Karatay 
Belediyesi güneş enerji paneli ya-
tırımıyla yıllık yaklaşık 88 bin ağacı 
doğaya kazandırmış oldu. 

HOBİ BAHÇELERİ GENİŞLETİLİYOR 
Karatay, yeşil alanlarını genişle-

ten önemli ilçeler arasında yer alıyor. 
Bu kapsamda ilçeye çok sayıda park 
ve bahçe kazandırılmıştı. Ayrıca 
Karatay hobi bahçeleri ile de dikkat 
çekiyordu. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, vatandaşlar için önemli 
bir yatırım olan Hobi Bahçeleri’nin 
daha fazla kitlelere ulaştırılması adı-
na 2019 yılında önemli bir adım attı. 
Başkan Kılca, Hobi Bahçeleri’nin ge-
nişletileceği müjdesini verdi. 

Karatay Belediyesi tarafından va-
tandaşların şehir yaşamının yorucu 
temposu ve stresinden uzaklaşmala-
rının yanı sıra toprakla vakit geçirebil-
meleri amacıyla hizmet veren Karaas-

lan Hobi Bahçeleri bu kapsamda daha 
da büyüyor. Karaaslan Hobi Bahçele-
ri’nin 250 parselden 569 adet parsele 
yükseltilmesi için çalışmalar başladı. 
Böylece huzur ve rehababilitasyon 
görevi gören Hobi Bahçeleri, projenin 
tamamlanmasıyla daha geniş alanıyla 
hizmet vermeye başlayacak. 

ÇÖLYAK HASTALARINA 
MÜJDE VERDİ

2019 yılında Başkan Kılca, çölyak 

hastalarına da bir müjde verdi. Kara-
tay Belediyesi’nin Çölyak hastalarının 
kullanması gereken glutensiz ekmek 
üretimi için yaklaşık 7 aydır sürdür-
düğü çalışmalar meyvesini verdi. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca’nın 31 Mart Yerel Seçimleri için 
hazırladığı Seçim Beyannamesi’nde 
de yer alan Glutensiz Ekmek Projesi 
hayata geçirildi. Konya’da bir ilk olan 
Çölyak hastalarına bu müjdeyi veren 

Başkan Hasan Kılca, “Gluten hassasi-
yeti olan hemşehrilerimiz artık Konya 
dışından yüksek fiyatlarla ekmek si-
parişi vermek zorunda kalmayacak. 
Vatandaşlarımız, glutensiz ekmekle-
rini Salı gününden itibaren Glutensiz 
Ekmek Büfemizden çok daha ucuza 
alabilecekler” dedi.

BONCUKLU HÖYÜK 
Karatay ilçe sınırları içerisinde 

yer alan Boncuklu Höyük’te 2006 

yılından buyana devam eden arke-
olojik çalışmalar sonucunda önemli 
bulgular elde edildi. Boncuklu Hö-
yük’ten elde edilen envanter ve 
yerleşim yapısının incelenmesiyle 
ortaya çıkan sonuç, bölge insanının 
Çatalhöyük’te yaşamış olan insan-
ların ataları olduğunu ortaya koydu. 
Geniş bir kapsamda devam eden 
çalışmalar, farklı sonuçları da bera-
berinde getirdi. Buradaki verilerle 

Avrupa’da yapılan bazı genetik ça-
lışmaların karşılaştırılması, tarımın 
Avrupa’ya Boncuklu Höyük’ten ta-
şındığı sonucunu çıkardı. Bölgeye 
duyarsız kalmayan Karatay Beledi-
yesi de, çalışmalara destek verecek. 
Bu kapsamda Karatay Belediyesi, 
şehrin yeni bir turizm destinasyonu 
kazanması için 2019 yılında önemli 
bir çalışmaya imza atmış oldu. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Karatay sınırları içerisinde yer alan Boncuklu Höyük, turizme kazandırılacak. Karatay Belediyesi bunun için destek verecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın seçim vaatleri arasında yer alan glutensiz ekmek projesi hayata geçirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılında seçim vaatleri arasında yer alan önemli projeleri hayata geçirirken, ilçeye ekonomik anlamda büyük gelir elde edecek GES projesini de kullanıma sundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Hobi Bahçesi’nin büyütüleceğinin müjdesini verdi. 2019 yılında bu kapsamdaki çalışmalar başlatılmış oldu.
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2019 yılını tarım açısından değerlendiren Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Konya’nın 
üretim çeşitliliğini artırdığını belirtirken, 2020 yılının tarım açısından daha iyi bir yıl olacağını ifade etti  

‘2020 daha iyi bir yıl olacak’
Konya Ticaret Borsası (KTB) 

Başkanı Hüseyin Çevik, 2019 yılını 
değerlendirdi, 2020 yılı öngörüleri-
ni Yenigün’le paylaştı. 2019 yılında 
Konya’nın tarımsal çeşitliliğinin art-
tığına dikkat çeken Başkan Çevik, 
bu durumun Konya tarımı adına 
olumlu bir gelişme olduğunu söy-
ledi. “2019 yılı tarım ve hayvan-
cılık sektörü açısından da önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu” 
diyen Çevik, “Dünyada yaşanan ti-
caret savaşları, piyasalarda yaşanan 
endişeler, kurda yaşanan yükselme, 
ülkemize yönelik yapılan ekonomik 
baskılar karşısında girdi maliyet-
lerinden dolayı en fazla etkilenen 
sektör tarım olmuştur. Ancak üre-
ticilerimizin, tüccarımızın, sanayici-
mizin fedakârlığının yanın da hükü-
metimizin aldığı önlemlerle tarımda 
yaşanan olumsuzlukları atlatmayı 
başardık” ifadelerini kullandı.  

ARPA VE MISIR ÜRETİMİ ARTTI
Konya Ovası’nda hububat üreti-

min verimli olduğuna dikkat çeken 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Baş-
kanı Hüseyin Çevik, “2019 yılında 
2018’nin son kış aylarına göre yağış 
performansımız iyiydi. 2019 yılının 
Ocak ve Şubat ayında da yağışlar 
yeterliydi. Ancak Mayıs ayı ülke 
genelinde kurak geçmiş, bu durum 
buğday ve arpa rekoltesini olumsuz 
etkilemiştir. İç Anadolu Bölgesi’nde 
de hububatın dane çıkarması döne-
mi olduğu için mayıs ayı yağmurları 
bizim verimliliğimiz ve rekoltemiz 
açısından büyük önem taşıyor. Bu 
nedenle yağışların olmaması sonu-
cu Konya Ovası’nda özellikle kıraç 
bölgelerimizdeki buğdaylarda verim 
düşüklüğü meydana geldi. Bu du-
rum Güneydoğu Anadolu Bölgesi’n-
de de hissedildi. Türkiye’nin en fazla 
üretim gerçekleştiği Trakya Bölgesi 
ise yağışları tam aldığı için rekolte 
artışı görüldü. Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun (TÜİK) verilerine ve Top-
rak Mahsulleri Ofisi (TMO), Tarım 
Bakanlığı’nın verilerine baktığımız 
zaman 2019’un tahmini beklentisi 
19 Milyon ton civarında hububata 
düştü. Bizim tahminlerimiz de 18, 
18,5 Milyon ton civarındaydı. Yağış-
lara bağlı olmasının yanında buğ-
day ekim alanlarında ki daralma da 
rekoltenin düşmesine neden oldu. 
Fiyat düşüklüğü ve üreticilerin farklı 
ürünlere kayması sonucu buğday 
ekim alanları 2019 yılında 7 milyon 
hektar düzeyine kadar düşerek sı-
nır değerlere ulaşmıştır. Arpa ekim 
alanı ve üretimi ise artmıştır. Mısır 
üretiminde de 2019 yılı bir önceki 
yıldan daha iyi konumda olduğunu 
söyleyebiliriz. Mısır üretiminin 2019 
yılında 6 milyon ton dolayında ger-
çekleşmiştir.  Fiyatta geçen yıla göre 
yüzde 28-30 artış yaşandı. Karaman 
ve Aksaray’ı da içine kattığımız za-
man Konya bölgesinde 3 milyon ton 
civarında mısır üretim bekliyoruz. İç 

Anadolu ve Orta Anadolu mısır üre-
timinin yüzde 50’sini karşılayacak 
duruma geldi. Güneydoğu Anadolu 
ve Çukurova’da ise mısır üretimi 
düşüşe geçti. Bunun sebebi ise o 
bölgedeki Pamuk ekim alanlarının 
artması” diye konuştu.  

KONYA’DA ÜRETİM 
ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Konya Ovası’nda üretilen ürün-
lerin çeşitliliğin artığına dikkat çe-
ken Çevik, “Konya bölgesi eskisi 
gibi Buğday ve Arpa ekimleri ile 
anılmıyor. Konya bölgemizde bakli-
yat ekimleri, ayçiçeği ekimleri, mısır 
ekimleri arttı. 2019-2020 yılı için 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tarım 
alanı 1.4 milyon dekara ulaştı. Aynı 
şekilde Karaman, Aksaray, Eskişe-
hir, Afyon bölgesinde de arttı. Bu-
nun sebebi ise bölgemizde damla-
ma sulama ile ekimlerin yapılması. 
Damlama sulama ve tarım teknikle-
rinin ilerlemesinden dolayı dönüm, 
dekar olarak adlandırdığımız üretim 
kapasitesi ortalama dekarda 700 
ton oluşmaya başladı. Bunu da dö-
nüme vurduğumuz zaman 4,5 ton 
ürün demektir. Daha fazla üretim 
için üretim planlamasının yapılma-
sı gerekiyor. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı ne tüketildiğini çıkarıp, bu-
nun karşılığında üretim planlaması 
yapması gerekir. Biz havza olarak 
üretim noktasında çalışmalarımızı 
yapıp, Bakanlığa aktardık. Bundan 
dolayı üçlü mübelaya dönüldü. Bir 
sene bir ürünü eken ikinci sene aynı 
ürünü ekerse ürün desteklemeleri-
ni alamayacak. Nişasta Bazlı Şeker 
kotaları aşağıya çekilince bölgemiz-
de pancar ekim alanları arttı. Bazı 
şeker fabrikaları Karapınar ve Yu-
nak’ta sözleşmeli pancar ektirmeye 
başladı. Bu da içerideki hububat 
ekim alanlarının düşmesini göste-
riyor. Ürettiğimiz buğday içerideki 
tüketimimize göre yeterli. Ancak 

daha fazlasını özellikle kaliteli üreti-
mi arttırmamız gerekiyor. Ülke ola-
rak yıllık 7-7,5 milyon ton buğdayı 
mamul maddeye çevirerek ihracat 
yapıyoruz. Bunun 1,5 milyon tonu 

makarna ihracatı, 4,5 milyon tonu 
ise un ihracatı” diye konuştu.

ÜRETİCİLERİMİZ 
ARTIK HESAP YAPIYOR

Üreticiler arazileri verimli kul-
lanmak ve karlarını artırmak için 
hesap yaptığına dikkat çeken Çevik, 
“Üreticilerimiz artık hesap yapıyor. 
Benim şu kadar alanım var. Bu 
alandan ne gelir edersem, hangisi 
fazla verim verir kâr sağlarsa o ürü-
nü ekiyor. Bu da üreticinin faydası-
na olan bir şey. Ülkemizde stratejik 
ürün olarak buğdayın ekiminin art-
ması gerekiyor. Buğdaya da azalışın 
devam etmesi dışa bağımlığımızı 
arttırır. Dışa bağımlılığımız şu anda 
mamul madde ihtiyacından dolayı 
var.  Biz Kuzey Bölge ve Güney Böl-
ge üzerinde geçiş ülkesiyiz. Gıdada 
Kuzey’de fazlalık var, endüstriyele 
çeviriyoruz, Güney’e indiriyoruz.  
Geçiş bölgesinde olduğumuz için 
endüstriyele ve katma değere faz-

la olan ürünleri ihracat yapıyoruz” 
dedi. 

TARIMDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİYE GEÇİLMELİ

Enerji maliyetlerinin üreticile-
ri zorladığına dikkat çeken Çevik, 
“2019 yılında 2018’e göre devlet 
hububata yüzde 30 fiyat farkı verdi. 
Piyasa bunun üzerinde işlem gör-
dü. İyi üretim yaparsak, dekardaki 
verimi artırırsak bu fiyatlara göre 
üreticimizin ekonomik gücü yukarı 
çıkar. Enerjiye gelen zamlar üretim 
yaparken maliyeti de öne çıkıyor.  
Onun için yenilebilir enerjiye her 
üreticinin geçmesi lazım. Kuyula-
rın başında güneş enerjisine, rüzgar 
enerjisine geçmesi lazım. Üreticiler 
için Enerji Bakanlığı bu noktada 
harekete geçti. Bunlar yaptırılmaya 
başlanacak. Nükleer santrallileri, ye-
nilenebilir enerjiyi hayata geçirirsek 
enerji maliyetleri daha da aşağıya 
inecektir.  Çünkü bizler enerjiyi hid-

roelektrik, termik santralden üre-
tiyoruz. Bu da yetmiyor doğalgaz 
alıyoruz onu da enerjiye çeviriyoruz. 
Bu nedenle enerji maliyetleri artı-
yor. İnşallah 2020 yılında enerjiyi 
stabil hale getirirsek, Türkiye daha 
fazla üretmeye, bölgemiz daha fazla 
üretmeye devam edecektir” şeklin-
de konuştu.

FİYATLAR 2020 YILINDA 
DAHA İYİ OLACAK

2020 yılında tarım alanında fi-
yatlarının 2019 yılına göre daha iyi 
olacağını ifade eden Çevik, şunları 
kaydetti: “Son 20 yıla baktığımız 
zaman tarımsal mekanizasyon üre-
timine devletimiz hem alan, hem 
üretim, hem de mekanizasyon des-
teği veriyor. Bu desteklerde şu anda 
devam ediyor. Bu önemli bir olay. 
Bizler diyoruz ki bu destekleri ver-
meyelim. Bu destekleri üreticinin 
bölgesindeki altyapıya harcayalım. 
Kıraç arazi bölgelerine su getire-
lim.  Bu destekler verilmesine çift-
çilerimiz razı. Çünkü ürün sulandığı 
zaman o verimin artacağını biliyor. 
Devlet gübre ve enerji desteğini 
geçtiğimiz yıllara göre artırdı. Bu 
destekler devam edecek. Tarımsal 
üretim fiyatlarının üretim maliyet-
lerine göre 2020 yılında da daha iyi 
olacağını düşünüyorum. Çiftçi artık 
iletişim çağında. Bilişim çağında. 
Bizler genç çiftçilere tarımda dijital-
leşmeye geçmelerini tavsiye ediyo-
ruz. Tarımsal üretimi sürdürülebilir 
kılmak için ve buna bağlı olarak or-
taya çıkacak riskleri de göz önünde 
bulundurarak geleneksel üretim bi-
çimlerini modern tarım teknikleri ile 
modernize etmek gerekmektedir. 
Tarımda yüksek teknolojiye geçişle 
birlikte yeni üretim biçimimiz, bü-
yümemizi sağlarken, rekabet gücü-
müzü de arttıracaktır.” 

TARIM ŞURASI ÖNEMLİ
Kasım ayında yapılan Tarım Or-

man Şurası Toplantısı hakkında da 
değerlendirmede bulunan Konya 
Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hü-
seyin Çevik, “5-6 yıldır yapılamayan 
Tarım Şuarası da gerçekleştirildi. 
Şurada bölgesel olarak herkes fikir-
lerini dile getirdi ve önemli bir rapor 
ortaya çıktı. Buradaki ana temel 
arazi toplulaştırılması. Bizim Konya 
Bölgemizde işletmenin ölçek boyu-
tu 125 bin dekar. Buradaki amacı-
mız şu olmalı; 125 bin dekarı toplu-
laştırma ile yukarı taşıyıp, tarımdaki 
verimliliği artırmak. Aynı zamanda 
su olan yerlerde altyapısını kapalı 
sisteme koyarak su kaybını önüne 
geçmek ve çok az su ile verimliliği 
artırmak. Devlet Su İşleri birinci ön-
celiğine bu konuları almış durumda. 
Ancak burada toprak toplulaştırma-
sından ziyade tarım toplulaştırması, 
kümelenme yapılmalı. Böylece böl-
gemizde üretimi planlı şekilde daha 
iyi sağlamış oluruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüseyin Çevik
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KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılında sanayicilerin son 15 yılın en çetin 
mücadelesini verdiklerini ancak, tüm zorluklara rağmen 2019’un Konya için 

yeni yatırımların öne çıktığı bir dönem olduğunu vurguladı

KTO Başkanı  Selçuk Öztürk, “2019’da hedefimiz olan 2 milyar dolar rakamını 
aşacağımız görülmektedir. 2020’de aynı oranda ihracat artışı gerçekleştirerek 

Türkiye ihracatından aldığımız payı artırmak için çalışacağız” dedi

‘2019 yılı Konya’nın
ASELSAN yılı oldu

Konya’nın ihracatını 
artırmaya çalışacağız

Türk ekonomisinin önemli 
kurum ve sanayi odalarının tem-
silcileri, 2019’daki toparlanma-
nın 2020’de büyümeye dönüşe-
ceğini belirtiyor. Konya Sanayi 
Odası ve Organize Sanayi Bölge-
leri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Baş-
kanı Memiş Kütükcü, 2019 yılını 
değerlendirdi. Kütükcü, 2019 
yılında sanayicilerin son 15 yılın 
en çetin mücadelesini verdikleri-
ni ancak, tüm zorluklara rağmen 
2019’un Konya için yeni yatırım-
ların öne çıktığı bir dönem oldu-
ğunu vurguladı. 

‘KONYA 2019 YILINDA ÖNEMLİ 
KAZANIMLAR ELDE ETTİ’

Konyalı sanayicilerin her şeye 
rağmen üretmeye devam ettik-
lerini anlatan Kütükcü, “2019 
yılında Konya’mız önemli kaza-
nımlar elde etti. Bunlardan ilki 
ve belki de şehrimizin geleceğine 
yeni bir yön verecek olan Asel-
san Konya Silah Sistemleri Fabri-
kası idi. Fabrikanın temeli atıldı, 
inşa çalışmaları devam ediyor. 
Hedefimiz 2020 yılının Aralık 
ayında açılışını yapmak. Ayrıca 
Aselsan’ın da içinde bulunduğu, 
Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından Milli Emlak’a devredilen 
1 milyon 800 bin metrekarelik 
alanın Karma Endüstri Bölgesi 
olarak ilan edilmesi süreci de-
vam ediyor. Bu Karma Endüstri 
Bölgesi’nin kurulmasından ve 
yönetiminden sorumlu olacak 
Konya Teknoloji Endüstri Bölge-
si Yönetim A.Ş de kuruldu. Öte 

yandan 2019 yılında, Konya Or-
ganize Sanayi Bölgemizin 5. Kı-
sım Genişleme alanında, yatırım 
yapmaları için sanayicilerimize 
şu ana kadar 100 yeni sanayi 
parseli tahsis ettik. Tüm bunlar 
2019 yılının önemli kazanımları” 
dedi. 

‘İHRACATTA HEDEF 
TUTTURULACAK’ 

Kütükcü, iç pazarda yaşanan 
daralmalarla birlikte sanayicile-
rin ihracata daha fazla odaklan-
dığını, Konya’nın bu anlamda 
2019 yılını başarılı bir şekilde 
tamamlamak üzere olduğunu 
aktardı. 2019 yılı için şehrin 2 
milyar dolar ihracat hedefi oldu-
ğunu hatırlatan Kütükcü, şunları 
söyledi: “Yılın ilk 11 ayında ihra-
catımızı yüzde 11,9 İle Türkiye 
ortalamasının 6.6 kat üzerinde 
artırdık. 11 ayda 1 milyar 838 
milyon dolar ihracat rakamına 
ulaştık. Hedefimiz yılı 2 milyar 
dolar ihracat ile kapatmak. İnşal-
lah aralık ayı ihracat rakamları-
nın açıklanmasıyla birlikte hede-
fimize ulaşmış olacağız.”

‘BÜYÜMENİN KALICI HALE 
GELEBİLMESİ İÇİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ’ 
Başkan Kütükcü, açıklama-

sında makro ekonomiye dair 
değerlendirmeler de yaparak, 
sürdürülebilir sanayi üretimi ve 
büyüme için yatırımların artı-
rılması gerektiğine dikkat çekti. 
“Tüketimle değil, üretimle büyü-
meliyiz” diyen Kütükcü, sözleri-

ne şu şekilde devam etti: “Sana-
yicilerimiz özellikle iç piyasadaki 
daralma ve maliyetlerdeki artış-
lardan dolayı 2019 yılında son 15 
yılın en çetin mücadelesini verdi 
diyebilirim. Ancak geldiğimiz 
nokta itibariyle bu zor ekonomik 
sürecin, en dip günlerini de ge-
ride bıraktığımızı düşünüyorum. 
Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu 
yana eksi hanede kalan sanayi 
üretimimiz nihayet bir yıl aradan 
sonra tekrar pozitife dönerek, 
2019 Eylül’de yüzde 3.4 arttı. Bu 
artış Ekim ayında da yüzde 3.8 
olarak gerçekleşti. Sanayi üreti-
minin yanı sıra, tüketici güven 
endeksi, kapasite kullanım oran-
ları gibi öncü göstergeler de bir 
toparlanma patikasına girdiğimi-
ze işaret ediyor.  Zira üç çeyrek-
tir küçülen Türkiye ekonomisi, 
bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 0.9 
büyüme kaydetti. Sınırlı da olsa, 
bu oran ekonomimizin topar-
lanmaya başladığını gösteriyor. 
Ancak bundan sonraki süreçte 
önemli olan büyümenin sürdü-
rülebilir olmasıdır. Bunun için 
de yatırımların artması çok kıy-
metli. Çünkü, büyümenin kalıcı 
hale gelmesi, refah ve istihdam 
üretebilmesi için yatırımlar ön 
şart. Dolayısıyla Türkiye’nin bir 
yandan mevcut yatırımları des-
teklerken, aynı zamanda yeni 
yatırımları teşvik edecek verim-
lilik esaslı politikalar üretmeye 
ihtiyacı var.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2019 yılının dünya açısından 
belirsizliğin ve stres yılı olduğuna 
işaret eden Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, dün-
yanın en büyük iki ekonomisi ABD 
ve Çin arasındaki ticaret geriliminin, 
karşılıklı misillemelerle körüklenen 
bir savaşa dönüştüğünü söyledi. 
Küresel ticaret hacmi daraldığına 
ve ekonomik güven ve yatırımların 
zayıfladığına işaret eden Öztürk, 
“En az savaşın tarafları kadar, baş-
ta Avrupa Birliği, Japonya ve diğer 
Asya ekonomileri olmak üzere dün-
yanın pek çok ülkesi bu savaştan 
olumsuz etkilendi. Büyümeyi sınır-
layıcı etkileri ortaya çıktıkça ticaret 
savaşlarında kazananın olmadığı da 
daha iyi anlaşıldı. Ülkemize dönecek 
olursak; yaşadığımız derin finansal 
dalgalanmanın ardından 2019 yılı 
ekonomik dengelenmeyi sağlama-
ya çalıştığımız bir yıl oldu. 2019 
ilk yarısı ile ikinci yarısı birbirinden 
farklı seyretti. İlk altı ayda önce ye-
rel yönetimler ardından tekrarlanan 
İstanbul seçimleri ile ekonomiye çok 
fazla odaklanamadığımız bir süreç 
geçirdik.  Yılın ikinci yarısı ile birlikte 
Merkez Bankası’nın politika faizleri-
ni hızlı düşürmesi, enflasyon oranı-
nın tek haneye inmesi, dış ticaret 
açığının kontrol altına alınması ve 
döviz fiyatlarının stabil hale gelmesi 
olumlu gelişmeler oldu. 2018’in son 
çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2,8 
küçülmenin ardından sınırlı artış-
lar ile ekonomimizin küçülmesinin 
durduğunu görmekteyiz. Açıklanan 
yüzde 0,9 oranında pozitif büyüme 
ile Türkiye ekonomisi küçülme eği-
liminden çıkmış oldu” dedi.

2020 İŞSİZLİKLE 
MÜCADELE YILI OLMALI

2020 yılında enflasyon, faiz ve 
işsizlik rakamlarının tek haneli se-
viyelere gelmesi için çalışılması ge-
rektiğine dikkat çeken Öztürk, “Bu 
üç kalem, arzu edilen rakamlara 
çekilebilir ise iç piyasa rahatlayacak, 
istihdam ve yatırım oranlarında bek-
lenen hareketlenme başlayacaktır. 
Bu da büyümeye olumlu yansıya-
caktır. Sağlıklı bir büyüme; üretim, 
verimlilik, dijitalleşme ve kalifiye iş 
gücünün artışı ile ortaya çıkacaktır. 
Bu da ticaret ve sanayi yapımızda bir 
dönüşümü gerçekleştirmenin artık 
zorunluluk olduğunu göstermekte-
dir.” ifadelerini kullandı.

‘2020 YILINDA DA İHRACATIMIZI 
ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’
2018 yılında yapılan 1 milyar 

803 milyon dolar ihracat ile Kon-
ya’nın, Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek ihracatını gerçekleştirdiği-
ni hatırlatan Öztürk, “Bu rakamlar 
2019 yılı için Konya’nın yeni he-
defler belirleyerek bu yönde iler-
leyeceğini ortaya koymuştur. Yıl 
başında Konya için 2 milyar dolar 
hedefi ortaya koyarak ihracatçıları-
mızla birlikte bu yönde çalışmaya 
başladık. 2019 yılının ilk 11 ayında 
Konya toplam 1 milyar 838 milyon 
462 bin 343 dolar ihracat gerçek-

leştirmiştir. 2019’da hedefimiz olan 
2 milyar dolar rakamını aşacağımız 
görülmektedir. Dünya ticaretindeki 
gerilemeyle Konya’dan mal alan ül-
kelerin genel ithalatlarındaki düşüş-
le birlikte, Türkiye’nin yıllık yüzde 
2 civarında ihracatını artırmasına 
rağmen Konya’nın yüzde 12 civa-
rında bir ihracat artışı yakalayacak 
olmasını başarı olarak görmekteyiz. 
2020’de aynı oranda ihracat artışı 
gerçekleştirerek Türkiye ihracatın-
dan aldığımız payı artırmak için çalı-
şacağız” dedi.

‘2020 YILINDA BÖLGESEL 
KALKINMAYA KATKI SUNACAĞIZ’

KTO’nun 2020 yılında da proje-
lerini gerçekleştirmeye devam ede-
ceğini belirten Öztürk, “Odamızın 
2019 Kasım ayında kurduğu, KTO 
Uluslararası Fuar Merkezi bölgesin-
de faaliyete başlayan Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü (KTO-TEK) bün-
yesinde birbirleriyle entegre olarak 
Mesleki Eğitim Merkezimiz, Dış Ti-
caret Merkezimiz ve Model Fabrika 
olarak adlandırılan Dijital Dönüşüm 
Merkezimiz 2020 yılında önem ver-
diğimiz projemiz olacaktır. KTO – 
TEK şuan için Dış Ticaret Merkezi, 
Mesleki Eğitim Merkezi, Model Fab-
rika ile KTO Fuar Şubesi ve KTO Ka-
ratay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi 
Meslek Yüksekokulu bulunmakta-
dır. İlerleyen dönemde Enerji Ve-
rimliliği Merkezi ve Üniversitemizin 
AKITEK - Akıllı Teknolojiler Merke-
zi de kampüsümüzde faaliyetlerine 
başlayacaktır. Konya Ticaret Odası 
Dış Ticaret Merkezi (KTO-DTM), 
Konya ihracatçısının ihracat kapasi-
tesi ve seçeneklerini artırmak ama-
cıyla 2019 yılında KTO Teknoloji 
ve Eğitim Kampüsü’nün içerisinde 
faaliyetlerine başlamıştır. Merke-
zimiz genel itibariyle; Danışmanlık 
Hizmeti, Hedef Pazar Araştırması, 
Hedef Müşteri Araştırması, Reka-
betçi İthalat Hizmeti, Uluslararası 
İhale Sorgulama konu başlıklarında 
hizmet vermektedir. İnşaat süreci 
tamamlanmış olan Mesleki Eğitim 
Merkezimizde, makine ve ekipman 

alım süreci devam etmektedir. 
Şubat ayında faaliyete geçirmeye 
planladığımız merkezimizde sana-
yimizin ihtiyaç duyduğu konularda 
kısa süreli mesleki gelişim eğitimleri 
verilecektir. Merkezimizde orta va-
dede yıllık bin 500 kursiyerin eğitim 
alması hedeflenmektedir. Odamız, 
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
işbirliği protokolü imzalanmış olup, 
bu protokole istinaden öğretmen-
lerin tam zamanlı olarak Mesleki 
Eğitim Merkezimizde görevlendiril-
mesini planlamaktayız. KTO Konya 
Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) desteğiyle 
kurulmakta olan bir yapıdır. Türki-
ye’de Ankara ve Bursa’dan sonra 
üçüncü model fabrika olarak faali-
yetlerine başlayacaktır. Model fabri-
kalar; uygulamalı hizmetler sunan, 
eğitim ve danışmanlık ile işletme-
lerde verimlilik dönüşümü sağlayan 
merkezlerdir. Temel amaçları: Yalın 
üretim, Dijital Dönüşüm, Ürün Ge-
liştirme, Enerji Verimliliği vb. ko-
nularda işletme çalışanlarının bilgi 
ve becerilerini artırmak, gerçek bir 
üretim ortamında katılımcılara bir 
fabrikanın daha verimli olması için 
gereken her şeyi yaparak öğretme 
ve akabinde danışmanlık desteği ile 
sahada dönüşümlere destek olmak-
tır. Bina inşaatı devam eden Model 
Fabrika’nın haziran ayında faaliyete 
geçmesini planlamaktayız.  Açaca-
ğımız bu merkezlerde; firmalarımı-
zın ihtiyacı olduğu nitelikli iş gücü-
nü yetiştireceğiz, işletmelerimizin 
dijital dönüşümünü gerçekleştirme-
leri için öncülük edeceğiz, onları ve-
rimliliğe yönlendireceğiz. Dünya ile 
rekabette avantaj yakalayan Konyalı 
firmaların; pazarlarını genişletme-
lerine, yurt dışından müşterilerini 
bulmalarına da yardımcı olacağız. 
Böylelikle bölgesel kalkınma için çok 
önemli bir avantaj yakalamış olaca-
ğız” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KSO ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılını Muhabirimiz Muhammed Esad Çağla’ya değerlendirdi.

Selçuk Öztürk
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

Çağlak Süt Ürünleri Firma sahipleri   

Cengiz ve Osman
ÇAĞLAK’ın 

babaları

Mehmet 
ÇAĞLAK’ın

 

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Çağlak Süt Ürünleri Firma sahipleri Cengiz ve Osman Çağlak’ın babaları Mehmet Çağlak 85 
yaşında vefat etti. Merhum Mehmet Çağlak’ın cenazesi Üçler mezarlığında toprağa verildi

Mehmet Çağlak 
dualarla defnedildi

Çağlak Süt Ürünleri Firma sahiple-
ri Cengiz ve Osman Çağlak’ın babaları 
Mehmet Çağlak’ın dedesi Mehmet Çağ-
lak 85 yaşında vefat etti. Bir süredir te-
davi gören merhum Mehmet Çağlak’ın 
cenazesi geçtiğimiz gün Hacıveyis Ca-
misinde kılınan cenaze namazının ardın-
dan Üçler Mezarlığında toprağa verildi. 
Ahmet Ağaçayaklar 2 erkek 3 kız olmak 
üzere toplam 5 çocuk babasıydı. Merhu-
mun cenazesine MHP İl Başkanı Remzi 
Karaaslan, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, iş adamları, sevenleri ve ya-
kınları katıldı. Çağlak ailesi bu acı günle-
rinde yanlarında olan sevenlerine ve ya-
kınlarına teşekkür etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Mehmet Çağlak’a yüce 
Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakın-
larına baş sağlığı dileriz. n BERKCAN BAŞ
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Şehitlerimizi unutmadık
Türkiye 2019 yılında da vatan uğruna kahramanlarını kaybetti. Yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda 

kahraman askerlerimiz ve polislerimiz şehit oldu. Konya 2019 yılında 11 vatan evladını yitirdi

Terörle mücadele Türkiye’nin 
2019 yılında da temel ulusal gü-
venlik meselelerinin merkezinde 
yer aldı. PKK ve onun uzantısı 
olan terör unsurlarıyla mücade-
lesini sahada aktif olarak yürüt-
tü.  Türkiye sınır içinde ve sınır 
dışında operasyonlar yürüttü. 
2019 yılında Türkiye Barış Pınarı 
Harekâtı ile sınır ötesinde ope-
rasyonlar düzenledi. 

Terör örgütlerinin işgali nede-
niyle yıllardır topraklarından ayrı 
yaşayan Suriyelilerin, Barış Pınarı 
Harekatı sayesinde terör örgütü 
YPG/PKK’dan temizlenen Ra-
sulayn ve Tel Abyad bölgelerine 
dönme imkanı buldular. Yurt içi 
ve yurt dışında yürütülen operas-
yonlarda kahraman askerlerimiz 
ve polislerimiz şehit oldu. Konya 
2019 yılında 11 vatan evladını 
yitirdi.

MEHMET AKSOY DUALARLA 
DEFNEDİLDİ

15 Şubat 2019 günü Uşak 
İli, Banaz İlçesinde görevini ifa 
ettiği sırada çıkan çatışmada 
Şehit olan Banaz İlçe Emniyet 
Müdürlüğü kadrosunda görevli 
Polis Memuru Mehmet Aksoy 
şehit oldu. Şehit Mehmet Aksoy 
kurum müdürleri, askeri erkan, 
Emniyet personeli ile çok sayıda 
vatandaşın katılımı ile Doğanhi-
sar Ayaslar mahalle mezarlığına 
defnedildi.

EĞİTİM SIRASINDA ŞEHİT OLDU
İzmir’in Urla ilçesindeki aske-

ri birlikte SAT Özel İhtisas Kur-
su’ndaki tahrip eğitimi sırasında 
meydana gelen kazada Kıdemli 
Başçavuş Hüseyin Bulut (39) şe-
hit oldu.  Şehit Kıdemli Başçavuş 
Hüseyin Bulut dualarla Seydişe-
hir’de defnedildi. 

ÜST BÖLGESİNE YAPILAN 
SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Hakkari’nin Derecik ilçesi 
Biz Tepe (Yeşilova) üs bölgesine 
PKK/PYD’li teröristler tarafından 
düzenlenen saldırı sonucu şehit 
olan Piyade Sözleşmeli Er Ethem 
Barış, ikindi namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan gözyaşları ve dualarla Torun 
Mezarlığı’na defnedildi.

AZEZ DE ŞEHİD OLDU
SURİYE’nin Halep kentine 

bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG’li 
teröristlerin açtığı ateş sonucu 
şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaled-
din Özdemir’in (35) cenazesi, An-
kara’da kılınan cenaze namazının 
ardından gözyaşları arasında top-

rağa verildi. 
PENÇE-2 HAREKATI KAPSAMINDA 

ŞEHİT OLDU
Pençe-2 Harekatı kapsamın-

da Irak’ın kuzeyinde PKK’lı te-
röristlerle çıkan çatışmada şehit 
olan Piyade Uzman Onbaşı Mus-
tafa Ünal, memleketi Konya’nın 

Çeltik ilçesine bağlı Kaşören 
Mahallesi’nde son yolculuğuna 
uğurlandı.

AA MUHABİRİNİ ARAMA 
ÇALIŞMALARINDA ŞEHİT OLDU 

Bayburt ile Trabzon arasın-
daki Soğanlı Dağı’nda yol açma 
çalışmalarını takip ederken Dere-

başı virajlarında bastığı kar küt-
lesinin kopması sonucu uçuruma 
düşen AA Bayburt muhabiri Ab-
dulkadir Nişancı’yı arama çalış-
maları sırasında şehit olan Ast-
subay Mustafa Gidergelmez’in 
naaşı, memleketi Gaziantep’in 
İslahiye ilçesinde defnedildi. 

EL YAPIMI BOMBA SONUCU 
ŞEHİT OLDU

Hakkari’nin Çukurca ilçesi 
Spingin Tepe Üs Bölgesi’nde ara-
ma tarama faaliyetleri sırasında 
el yapımı patlayıcının infilak et-
mesi sonucu şehit olan Piyade 
Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Kon-
ya’da dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı.

IRAK’DA EL YAPIMI BOMBA 
SONUCU ŞEHİT OLDU

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı te-
röristler tarafından önceden yer-
leştirilen el yapımı patlayıcının 
infilak etmesi sonucu şehit olan 
Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in 

naaşı Konya’da toprağa verildi. 
cenaze namazına, Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Tahir Ak-
yürek, Ahmet Sorgun, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara, şehir pro-
tokolü, şehidin akrabaları ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

TEL RIFAT’TA HAVAN 
SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU
Tel Rıfat’ta Türk Silahlı Kuv-

vetleri (TSK) unsurlarına PKK/
PYD terör örgütünce düzenle-
nen havan saldırısında şehit olan 
Uzman Onbaşı Yunus Mermer 
memleketi Konya’da dualarla 
defnedildi. Cenaze töreninde şe-
hidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ile Konya milletvekilleri ve siya-
silerin yanı sıra vatandaşlarda 
yoğun katılımla yer aldı. 

EĞİTİM SIRASINDA ŞEHİT OLDU
İzmir Yeni Foça Jandarma Ko-

mando Terörle Mücadele Eğitim 
Alay Komutanlığındaki eğitim 
sırasında geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle şehit olan 23 yaşında-
ki Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, 
memleketi Konya’da dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı. Cenaze 
törenine şehidin ailesi, Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, askeri ve 
mülki erkan ile vatandaşlar ka-
tıldı.

SİLAH KAZASINDA ŞEHİT OLDU
Hakkari’de görev yaparken 

silah kazası sonucu şehit olan 
Jandarma Uzman Çavuş Recep 
Özmen, memleketi Konya’nın 
Akşehir ilçesinde dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı. Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş Recep 
Özmen’in cenaze törenine İçişle-
ri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri 
Erdil, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, AK Parti Konya Millet-
vekili Orhan Erdem, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya ve Akşehir 
protokolü, askeri erkan ile binler-
ce vatandaş katıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yunus Mermer

Mustafa Gidergelmez

Yüzbaşı Celalettin Özdemir

Mehmet Yaralı

Mustafa Ünal

Mehmet Aksoy

Recep Özmen

Fikret Dinçer

Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış

Yasin Sarı
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Geride bıraktığımız 2019 yılı, Türkiye ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye 2019 yılında çeşitli tartışmalara neden olan Mahalli İdareler Seçimleri’ni 
gerçekleştirdi. Yine sınır güvenliği açısından önemli olan Barış Pınarı Harekatı’nı başarıyla tamamlarken, yılın son bombası Yerli otomobilin tanıtılması oldu 

2019 yerli üretim yılı oldu 
Geride bırakmaya hazırlandı-

ğımız 2019, Türkiye ve dünyada 
önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl 
oldu. Türkiye’de 2019 çok önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak 
tarihe geçti. 2019 Yılında 31 Mart 
Mahalli idare Seçimleri, Pençe Ha-
rekatı, Türkiye’nin Rusya’dan satın 
aldığı ve teslimatı 12 Temmuz’da 
yapılmaya başlanan S-400 Uzun 
Menzilli Bölge Hava ve Füze Savun-
ma Sistemi’nin birinci grup malze-
melerinin Mürted Hava Meydanı’na 
intikali, Diyarbakırlı annelerin HDP 
binası önünde oturma eyleminin 
yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ger-
çekleşen Yerli Otomobil 2019 Tür-
kiyesi’ne damga vurdu.  Aralarında 
FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD 
heyeti, FETÖ’ye yönelik soruşturma-
lara ilişkin Türk yetkililerle görüşmek 
üzere Ankara’ya geldi. İki gün çeşitli 
temaslarda bulunan heyetin, Anka-
ra Adliyesindeki görüşmesi 11 saat 
sürdü. YSK’nin, 31 Mart mahalli ida-
reler seçimi için hazırladığı takvim 
çerçevesinde seçim süreci başladı. 
Seçime, 13 siyasi partinin katılabile-
ceği tespit edildi. Siyasi partilerin, 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 
kullanılacak birleşik oy pusulasında-
ki yerleri kurayla belirlendi.CHP ve 
İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma 
kapsamında 31 Mart seçimlerinde 
iki partinin 22 büyükşehir ve 27 ilde 
iş birliği yapması kararlaştırıldı. Plas-
tik alışveriş poşetleri, 1 Ocak itibarıy-
la tüketicilere 25 kuruş karşılığında 
verilmeye başlandı.

KARTAL’DA 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
İstanbul Kartal’da Orhantepe 

Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir 
bina çöktü. Olayda 21 kişi öldü, 14 
kişi yaralı kurtarıldı.

YEREL SEÇİMLER YAPILDI
Mart ayının en önemli gelişme-

leri arasında 31 Mart’ta yapılan Ma-
halli İdareler Seçimleri ilk sırayı aldı. 
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak 
yerel yöneticileri seçmek için sandı-
ğa gitti. Seçimlerde kayıtlı 57 milyon 
93 bin 410 seçmenden 43 milyon 
651 bin 815’i oy kullandı. Seçime 
katılma oranı yüzde 83,99 olarak 
hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 
395 bin 233’ü geçersiz sayıldı. Ge-
çersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu. 
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu 
Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy ora-
nıyla yerel seçimi önde tamamladı. 
Seçimde, CHP ve İYİ Parti’den olu-
şan Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 
37,64’te kaldı. Tüm belediyelerin 
yüzde 44,95’ini AK Parti, yüzde 
30,25’ini CHP, yüzde 7,39’unu İYİ 
Parti, yüzde 6,80’ini MHP, yüzde 
4,01’ini HDP aldı. Diğer partiler ise 
belediyelerin yüzde 6,60’ını kazandı. 
Belediye başkanlıklarının tümüne 
bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, 
MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, di-
ğer partiler de 42 belediyede seçimi 
birinci tamamladı. Seçim sürecinde 
liderlerin düzenlediği mitingler ve 

partilerin seçim kampanyaları mart 
ayının önemli gündem maddelerin-
den biri oldu. 

MİT VE TSK’DAN PKK’NIN TEPE 
KADROSUNA DARBE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar 
çerçevesinde 15 Temmuz 2016’dan 
bu yana 511 bin kişinin gözaltına 
alındığını, tutuklu sayısının ise 30 
bin 821 olduğunu açıkladı.Milli Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar, Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye 
sınırının sıfır noktasındaki birlik-
lerde inceleme ve denetlemelerde 
bulunarak, hudut birliklerinin ko-
mutanlarıyla bir araya geldi.MİT ve 
TSK’nin düzenlediği ortak operas-
yonda, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın 
en yakın adamlarından Rıza Altun 
ve beraberindekiler Kandil’e yönelik 
hava harekatıyla vuruldu. Altun’un 
ağır yaralandığı operasyonda, Mika-
il Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali 
Aktaş’ın arasında olduğu örgütün 
tepe kadrosundaki teröristler etkisiz 

hale getirildi.Adalet Bakanı Abdul-
hamit Gül, FETÖ’nün darbe girişi-
minin ardından 289 darbe davası 
görüldüğünü, bunların 249’unda 
karar çıktığını belirtti. Gül, darbe gi-
rişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 
82 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 
müebbet ve süreli hapis cezaları ve-
rildiğini kaydetti.

31 MART SEÇİMLERİNE İTİRAZLAR
Nisan ayına, 31 Mart’taki mahal-

li seçimlerin sonuçları, bunlara ya-
pılan itirazlar ve görev değişiklikleri 
damgasını vurdu.31 Mart Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri’nin resmi 
olmayan sonuçlarına göre, İstan-
bul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da 
Mansur Yavaş, İzmir’de Tunç Soyer 
seçimleri kazandı. CHP’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
İmamoğlu, mazbatasını 17 Nisan’da 
aldı ancak oy sayım döküm işlem-
lerine ilişkin tartışmalar ay boyunca 
devam etti.

PENÇE HAREKATI BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığınca 27 

Mayıs’ta, Irak’ın kuzeyindeki Ha-
kurk’ta teröristlerin yuvalandıkları 

bölgeye yönelik Pençe Harekatı baş-
latıldı. Mayıs ayında ülke gündemi-
nin ilk sıralarında İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 
yenilenmesi yer aldı.YSK, 6 Ma-
yıs’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçiminin iptaline ve se-
çimin 23 Haziran’da yenilenmesine 
karar verdi. AK Parti’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı se-
çiminin iptali ve yenilenmesi talebi-
ni oy çokluğuyla kabul eden Kurul, 
CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’daki 
ilçe seçimleri ile 24 Haziran Cum-
hurbaşkanı ve 27. Dönem Milletve-
kili Genel seçiminin iptali istemini 
reddetti.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ EKREM 
İMAMOĞLU KAZANDI

23 Haziran’da yapılan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı se-
çimini, oyların yüzde 54,21’ini alan 
Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem 
İmamoğlu kazandı.

S-400’LER MÜRTED’DE
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldı-

ğı ve teslimatı 12 Temmuz’da yapıl-
maya başlanan S-400 Uzun Menzilli 

Bölge Hava ve Füze Savunma Siste-
mi’nin birinci grup malzemelerinin 
Mürted Hava Meydanı’na intikali 
tamamlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Irak’ın kuzeyinde teröristlerin 
yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 
Operasyon Planı çerçevesinde yeni 
bir harekat başlattı. 

DİYARBAKIR ANNELERİ OTURMA 
EYLEMİ BAŞLATTI

Diyarbakır’da iki gündür haber 
alamadığı 21 yaşındaki oğlunun 
HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia 
eden 70 yaşındaki Hacire Akar, ca-
mını kırdığı partinin Diyarbakır İl 
Başkanlığı önünde oturma eylemi 
başlattı.Diyarbakır’da, çocuklarının 
dağa kaçırılmasından HDP’yi so-
rumlu tutarak partinin İl Başkanlığı 
binası önüne gelen anneler Fevziye 
Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ay-
şegül Biçer, oturma eylemi başlattı.

İSTANBUL 5,8’LİK DEPREMLE 
SALLANDI

İstanbul genelinde hissedilen 
deprem meydana geldi. AFAD, İs-
tanbul’daki depremin büyüklüğünü 
5,8 olarak açıkladı. 

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI
Ekim ayına Türkiye’nin güney 

sınırında oluşturulmaya çalışılan te-
rör koridorunu yok etmek, bölgeye 
barış ve huzur getirmek amacıyla 
9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı 
Harekatı damgasını vurdu.Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike 
Pence’in 17 Ekim’de baş başa, iki 
ülke yetkililerinin heyetler arası gö-
rüşmelerinin ardından, 13 maddelik 
“Kuzeydoğu Suriye’ye İlişkin Türki-
ye-ABD Ortak Açıklaması” kamu-
oyuyla paylaşıldı.Suriye konusunda 
Türkiye ile Rusya Federasyonu ara-
sında 22 Ekim’de imzalanan Soçi 
mtabakatı çerçevesinde Barış Pınarı 
Harekat alanı dışında yeni bir hare-
kat icra edilmesine gerek kalmadı.

ERDOĞAN İLE TRUMP 
BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 13 Kasım’da, Beyaz Sa-
ray’da ABD Başkanı Donald Trump 
ile bir araya geldi. Barış Pınarı Hare-
katı’ndan sonra gerçekleşen ilk yüz 
yüze görüşmenin ardından Erdoğan, 
Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve 
sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş 
birliğinin derinleştirilmesi konula-
rında Trump ile hemfikir olduklarını 
dile getirdi. 

Erdoğan, Trump’ın kendisine 
hitaben yazdığı, YPG/PKK’nın ele-
başlarından Mazlum Kobani kod 
adlı teröristle ilgili ifadeler içeren 
mektubunu ABD Başkanı’na iade 
ettiğini belirterek, “Ferhat Abdi Şa-
hin denilen bu teröristin Amerika 
gibi bir ülkenin başkanı tarafından 
muhatap alınmasını üzüntüyle tabii 
ki karşıladım” dedi.Türkiye ile Rusya 
arasındaki Soçi Mutabakatı çerçeve-
sinde, 1 Kasım’da Türk ve Rus as-
keri unsurları Fırat’ın doğusunda ilk 
ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Türkiye’de bulunan yabancı terörist 
savaşçıların iadelerine 11 Kasım’da 
başlandı.

TANAP AVRUPA’YA BAĞLANDI
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 

Hattı Projesinin (TANAP) Avrupa 
bağlantısı, 30 Kasım’da, Cumhur-
başkanı Erdoğan ile Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ka-
tılımıyla İpsala’da düzenlenen tören-
le açıldı.

YERLİ OTOMOBİL TANITILDI
Türkiye’nin Otomobili Girişim 

Grubu’nun, 2022 yılında üretimine 
başlayacağı yerli otomobil Gebze’de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıl-
dığı törenle tanıtıldı. Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 
açıklamasına göre, Türkiye’nin 60 
yıllık otomobil özlemini gidermek ve 
milli otomotiv endüstrisinin dönüşü-
müne öncülük ederek Türkiye’nin 
ilk küresel mobilite markası olma 
amacıyla kurulan TOGG, pazara su-
nacağı otomobillerin teknik ve dona-
nım özellikleriyle de ilklere ve enlere 
imza atacak.
n AA

Mart ayının en önemli gelişmeleri arasında 31 Mart’ta yapılan
 Mahalli İdareler Seçimleri ilk sırayı aldı

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve teslimatı 12 Temmuz’da yapılmaya başlanan S-400 
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin 

Mürted Hava Meydanı’na intikali tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım’da, Beyaz Saray’da ABD Başkanı 
Donald Trump ile bir araya geldi.

Ekim ayına Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölge-
ye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı damgasını vurdu TANAP Avrupa’ya bağlandı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli 
otomobil Gebze’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle tanıtıldı. Diyarbakır anneleri oturma eylemi başlattı. 
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Anaokulu öğrencileri
keçe yapımını inceledi

Gençlik Eğitim Kurumları
1. sınıf öğretmenlerini tanıttı

Meram Mevlana Anaokulu öğ-
rencileri Türk kültüründe zengin 
bir geçmişi olan keçe yapımını öğ-
renmek için keçe atölyesindeydi. 
Keçe ustası Celalettin Berberoğlu 
öğrencilere keçenin nasıl yapıldı-
ğını, eskiden çadır, şapka, seccade, 
halı, çanta ve çoban kepeni olarak 
kullanıldığını, günümüzde artık 
süs eşyaları ve motiflerde kullanıl-
dığını belirtti. Keçe atölyesinde uy-
gulamalı olarak öğrencilere keçe 
yapımı gösterildi. Keçe yaparken 
kişinin çalışma disiplininin önemi 

vurgulandı. Keçe ile yapılan ça-
lışmalarda kişinin sabretmesi ve 
ortak çalışarak birlikte bir iş ortaya 
çıkarma becerisini pekiştirdiği be-
lirtildi. Keçe ustası Celalettin Ber-
beroğlu öğrenciler merak ettikleri 
pek çok soruyu yanıtladı. Keyifle 
geçen grup sohbetinin ardından 
atölyede yapılan ürünler incelendi. 
Verimli geçen keçe atölyesi sonra-
sı öğrenciler okullarında kuracak-
ları keçe atölyesi fikirlerini öğret-
menleri ile paylaştılar.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik İlkokulu/Ortao-
kulu 2020 – 2021 eğitim öğretim 
yılında 1. sınıfları okutacak öğ-
retmenlerini velilerine tanıtmak 
amacı ile tanışma programı dü-
zenledi. Gelecek yıl 1. sınıfa başla-
yacak minikler ve veliler Gençlik 
ilkokulu/Ortaokulunun düzenledi-
ği kahvaltı etkinliği ile öğretmen-
leri tanıma fırsatı buldu.

Özel Gençlik İlkokulu/Ortao-
kulu müdürü Barış Çağlayan Ça-
kır, 1. Sınıf eğitimini öneminin al-

tını çizerek anaokulunda temelleri 
atılan eğitimin ilkokulda devam 
edeceğini belirterek bunun birlik-
te yürütülen bir süreç olduğunu 
söyledi. Çakır, Gençlik Eğitim Ku-
rumları olarak amaçlarının öğren-
cileri milli, ahlaki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimse-
yen koruyan ve geliştiren birey-
ler olarak yetiştirmek olduğunu 
söyledi. Etkinliğe katılan velilere 
teşekkürlerini sundu.
  n HABER MERKEZİ

2019 yılının son Meclis Toplantısı’nda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılının ekonomide topar-
lanma sürecinin yaşandığı bir yıl olduğunu, 2020 yılında bu sürecin devam etmesini beklediklerini ifade etti

Toparlanma sürecinin
devam etmesi bekleniyor

Konya Sanayi Odası Aralık ayı 
meclis toplantısı Meclis Başkanı Ta-
hir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında 
gerçekleştirildi. Meclis üyelerine Kon-
ya Sanayi Odası ve Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nin bir yıllık faaliyetle-
ri hakkında bilgi veren Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 2020 
yılına umutla girdiklerini söyledi.

Kütükcü, “Türkiye ekonomisi 
hakikaten çok hızlı toparlanan bir 
bünyeye sahip. 2018 yılında kur 
ataklarıyla birlikte çok ciddi yaralar 
almamıza rağmen, 2019 yılında enf-
lasyon başta olmak üzere, faizlerde, 
sanayi üretiminde, kapasite kullanım 
oranlarında ve nihayet büyümede 
yakaladığımız toparlanma, bu di-
rencin en önemli göstergesi. 2020 
yılında bu toparlanma sürecinin de-
vam etmesini bekliyoruz. 2020 yılı 
ile birlikte başlayacak önümüzdeki 
dönemde en büyük temennim; Tür-
kiye’nin sürdürülebilir bir büyüme ve 
kalkınma rotasına girmesidir. Konyalı 
sanayiciler olarak biz bu sürece des-
tek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İHRACATTA HEDEF TUTACAK
Konya’nın 2019 yılında da tüm 

zor şartlara rağmen üretmeye ve ih-
racat yapmaya devam ettiğini, şehrin 
2019 yılındaki 2 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşacağını anlatan Kütük-
cü, “Konya’nın ihracat hedeflerine 
ulaşması ve yeni pazarlar bulması 
amacıyla yurt dışı fuar ziyaretlerin-
den ikili iş görüşmelerine kadar pek 
çok organizasyon yaptık. 2019 yılında 
toplam 987 ikili iş görüşmesi düzen-
ledik. Ayrıca sanayicilerimizin sek-
törel bilgi ve becerilerini geliştirmek 
amacıyla 2019 yılı içerisinde 43 eği-
tim programı, 66 seminer ve panel 
düzenledik” diye konuştu.

KSO, SAVUNMA SANAYİNE 
ODAKLANDI

2019 yılının Konya Sanayi Oda-
sı’nın savunma sanayi başta olmak 
üzere sektörel çalışmalara odaklan-
dığı bir yıl olduğunu ifade eden Kü-
tükcü, savunma sanayi konusunda 
Konya’nın önemli bir merkez haline 
geldiğini aktararak, şunları söyledi: 
“Savunma sanayi konusunda Konya 
çok önemli bir birlik ve beraberlik ör-
neği gösteriyor. Hem oda olarak hem 
de şehir olarak şu anda savunma sa-
nayine odaklanmış durumdayız. Sek-
törde şehrimizin önemli kazanımla-
rından birisi olan Aselsan Konya Silah 

Sistemleri Fabrikası’nın inşa süreci 
devam ediyor. Bu yatırımın tüm aşa-
maları şu anda son derece sağlıklı bir 
şekilde, kendi takvimi içerisinde yü-
rüyor. Geçtiğimiz günlerde hafriyat 
çalışmalarının başladığı fabrikanın, 
açılışının 17 Aralık 2020’de yapılması 
planlanıyor. Ayrıca 300 bin metreka-
resi Aselsan yatırımına ayrılan, top-
lamda 1 milyon 800 bin metrekare 
büyüklüğündeki bu alanın, Karma 
Endüstri Bölgesi ilan edilme süreci de 
devam ediyor. Bu Endüstri Bölgesi-
nin kurulmasında ve yönetilmesinde 
söz sahibi olacak Konya Teknoloji En-
düstri Bölgesi Yönetim A.Ş. isminde 
bir şirket de kuruldu. Konya Sanayi 
Odası olarak, biz de bu süreçlerin 

tamamında önemli bir paydaşız ve 
süreci çok yakından takip ediyoruz. 
Bu yatırım devam ederken, biz sek-
törün şehrimizde daha da gelişmesi 
için yaptığımız çalışmalara aralıksız 
devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlı-
ğı Savunma Sanayi Başkanlığımızla 
gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi 
Buluşmaları, sektörde düzenlediği-
miz firma ziyaretleri, ikili iş görüşme-
leri, hayata geçirdiğimiz Konya Ateşli 
Silahlar Sanayi UR-Ge Projesi bunlar-
dan sadece bir kaçı.”

AHİTÜRK, 2020 YILINDA MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGESİ VERMEYE 

BAŞLAYACAK
Göreve geldikleri günden bu 

yana mesleki eğitim sorununun çö-

zümü için çalışmalar yürüttüklerini 
de vurgulayan Kütükcü, Oda olarak 
mesleki yeterlilik belgesi konusun-
da önemli çalışmalar yaptıklarını şu 
şekilde anlattı: “Mesleki Yeterlilik 
Belgesi konusunda üyelerimize daha 
kaliteli hizmet sunmak amacıyla 
Mevlana Kalkınma Ajansı Mali Des-
tek Programı kapsamında yürüttü-
ğümüz İş Gücü Altyapısının Gelişti-
rilmesi İçin Belgelendirme Merkezi 
projemizde sona yaklaştık. Proje ile 
sanayicilerimizin yoğun olarak ihti-
yaç duyduğu 15 meslekte, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından yayım-
lanan Ulusal Yeterlilikler ve TÜRKAK 
standardına göre sınav ve belgelen-
dirme faaliyetleri yürüteceğiz. Proje 
kapsamında AHİTÜRK markasıyla 
bir şirket kurduk. İnşallah AHİTÜRK 
2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyetle-
rine başlayacak.” 

Meclis üyelerine Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bir yıl boyunca 
yaşanan gelişmeler ve yapılan yatı-
rımlar hakkında da bilgi veren Baş-
kan Kütükcü, 2019 yılında bölgenin 
sanayi alt ve üst yapısına 151 milyon 
liralık yatırım yaptıklarının altını çizdi.  
Yıl boyunca şehir için değer ürettik-
lerinin, şehrin sanayileşme sürecine 
önemli katkılar sunduklarının altını 
çizen Kütükcü, yapılan çalışmalara 
emek veren meclis üyelerine, Konya 
Sanayi Odası ve Konya Organize Sa-
nayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri 
ile profesyonel kadrolarına teşekkür 
ederek konuşmasını sonlandırdı.
n HABER MERKEZİ

Karabacak: 2020 ülkemize ve esnafımıza hayırlar getirsin
Konya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak yeni yılın 
ülkemize ve tüm İslam Âlemine 
huzur, bereket ve refah getirmesi 
temennisinde bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak 2020 yılı nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. Başkan Karaba-
cak mesajında, yeni yılın tüm İslam 
Âlemine, Türk milletine, esnaf ve 
sanatkârlara hayırlar getirmesini 
diledi.

Esnaf Teşkilatı olarak 2020 yı-
lından umutlu olduklarını belirten 
Başkan Karabacak mesajında şu 
görüşlere yer verdi: “84 Meslek 
Odamız ve 55 bine yakın esnaf ve 
sanatkârımız, çalışma azmi ve şev-
kimiz ile 2019 yılını acısıyla tatlısıy-

la uğurluyor, 2020 yılına da iyimser 
düşüncelerle giriyoruz. KONESOB 
olarak huzur ve hoşgörü şehri olan 
Konya’mızda 2019 yılında önemli 
başarılara imza attık. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanımız Sayın Murat Ku-
rum ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay’ın öncülüğünde TOKİ işbirli-
ğinde Yeni Motorlu Küçük Sanayi 
Sitemizin protokolünü gerçekleş-
tirdik. 2018 yılında Yılın Türkiye 
Ahisinden sonra 2019 yılında da 
yılın Türkiye çırağının Konya’mız-
dan çıkmasına vesile olduk. Cum-
hurbaşkanlığımızın himayelerinde 
Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ah-
lakı Zirvesi’ni gerçekleştirerek yine 
bir ilke imza atarak Konya esnaf ve 
sanatkârımızın sesi olduk. Odala-

rımızdan gelen talep ve isteklere 
tüm kurum ve kuruluşlarımızla 
iletişim kurarak çözümler ürettik. 
Oda Başkanlarımızla kurduğumuz 
iletişim ağımızla Konya birlikteli-
ğini oluşturma gayreti içerisinde 
olduk. Birliğimiz öncülüğünde kısa 
adı ILO olan Uluslararası Çalışma 
Örgütü ve Birliğimize bağlı Oda-
larımızla, Hayata Fırsat Projeleri 
yürüterek istihdama katkı sağladık. 
İŞKUR ile yürüttüğümüz Uygula-
malı Girişimcilik Kurslarıyla Teşki-
latımıza yeni esnaf ve sanatkârların 
kazanılmasına vesile olduk. Yine 
Birliğimize bağlı Odalarımız ve 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEV-
KA) ile önemli projelere imza attık, 
atmaya da devam ediyoruz. 2020 
yılında da KONESOB olarak önemli 

başarı ve hizmetlere imza atmayı 
hedefliyoruz. Esnaf Teşkilatı olarak 
2019’da olduğu gibi 2020’de de 
Konya’mız ve 31 ilçemizdeki esnaf 
ve sanatkârlarımızın sorunları ve 
problemlerini gidermek için gayret 
göstermeye devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle yeni yılın es-
naf ve sanatkârımızın sorunlarının 
giderildiği, işsizliğin azaldığı, yatı-
rımların çoğaldığı, bol bereketli bir 
yıl olmasını Yüce Mevla’dan niyaz 
ediyorum. Bu vesileyle 2020 yılının 
tüm İslam Âlemine, aziz milletimi-
ze, esnaf teşkilatımıza, esnaf ve sa-
natkârlarımıza hayırlar getirmesini 
diliyor, Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) adına 
saygılarımı sunuyorum.”
n HABER MERKEZİ
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1948 yılında İstanbul Teknik Üni-
versitesi Makine Fakültesinden birin-
cilikle mezun oldu. Aynı yıl fakültenin 
Motorlar Kürsüsü’nde asistan olarak 
göreve başladı. 

1951 yılında, doktora tezine teka-
bül eden yeterlik tezindeki başarısın-
dan dolayı Üniversite tarafından Aac-
hen Teknik Üniversitesi’nde bilimsel 
araştırmalar yapmak üzere Almanya’ya 
gönderildi.

1953 yılında doçentlik sınavı için 
Türkiye’ye geldi. 27 yaşında Türki-
ye’nin en genç doçenti oldu. Tekrar 
Almanya’ya gitti ve Deutz motor fab-
rikasında başmühendis olarak Alman 
Ordusu için yapılan araştırma çalışma-
larına katıldı. Yaptığı motor projesi Le-
opar tanklarında uygulandı. O’na, “sen 
buraya ikinci dünya savaşından önce 
gelseydin biz savaşı kaybetmezdik” de-
diler.

1953 Kasım ayında Türkiye’ye dö-
ner ve İTÜ Motorlar Kürsüsünde üni-
versite hocalığına başlar.

Genç bir doçent iken Mehmed Za-
hid hoca efendinin teşvik ve desteğiyle 
1956 yılında motor fabrikasının teme-
lini atar. 1959 yılında üretim yapılır. 
Adı Gümüş Motor konulur. Başbakan 
Menderes de destek olur. 1960 yılında 
seri üretime geçilir.

Bundan sonraki hedefi yerli oto-
mobil üretmektir. Bunun için seri 
konferanslara başlar. Basın toplantıları 
düzenler. Her yerde yerli otomobil üre-
tilmesinin önemini anlatır.

Bu arada 60 ihtilâli olur. İhtilâlden 
sonra da çalışmalarını sürdürür. Anka-
ra’da yapılan Sanayi Kongresine davet 
edilir. Burada yaptığı konuşmada Gü-
müş Motorun üretimi ile ilgili bilgi verir 
ve yerli otomobil üretilmesi gerektiğini 
anlatır.

Kongrede Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürsel’de vardır. Konuşması Cemal 
Gürsel’in dikkatini çeker ve kendisini 
Cumhurbaşkanlığına davet eder. Bir 
kere daha dinler ve şöyle der: “Seni 
Sanayi Bakanı yapalım hedefini orada 
gerçekleştir.”

Sanayi Bakanı olması Milli Bir-
lik Komitesindeki masonlar tarafın-
dan “bu adam gericidir, irticacıdır” gibi 
sözlerle engellenir ama Cemal Gürsel 
yerli otomobil fikrinden vazgeçmez. 
Zira hocanın anlatımlarından çok etki-
lenmiştir.

1961 Mart ayında hem Milli Birlik 
Komitesi üyelerine hem de Bakanlar 
Kuruluna yerli otomobil üretme konu-
sunda brifingler verir. Hocanın tek ba-
şına başlattığı faaliyet sonuca ulaşır ve 
1961 Mayıs ayında Otomotiv Kongresi 
toplanır. Eskişehir’de bulunan TCDD 
CER Atölyesinde üretim kararı çıkar ve 
4,5 ay süre verilir. Hoca önce süreye 
itiraz eder. Zira hocanın hedefi bir kaç 
otomobil üretmek değil seri üretim 
yapan bir fabrika kurmaktır. Ama karar 
kesin olunca yapacağı bir şey yoktur.

20 kişilik mühendis grubunun ba-
şında hoca vardır. Ekip O’na bağlıdır 
ama O sürekli grupla birlikte değildir. 

Her hafta gelir, çalış-
maları kontrol eder, ne 
yapılacağını, nasıl hare-
ket edileceğini anlatır, 
yol gösterir.

Verilen sürede iki 
otomobil üretilir, adına 
da DEVRİM denilir. 
Ama şer güçler de boş 
durmazlar. Engellemek 
için her türlü girişimde 
bulunurlar ve benzin koymak unutuldu 
gibi basit bir gerekçeyle bütün basın ve 
Türkiye’nin gelişmesini istemeyen dış 
güçler ile içerdeki uzantıları tarafından 
maalesef engellenir.

Daha sonraları yapılan ve adına 
Devrim denilen sinema filmi ile bu olay 
beyaz perdeye aktarılır ama hocanın 
isminden hiç söz edilmez. Bu durum 
hocaya iletilince şöyle der: “Bunlar ya 
çok cahil, ya da gerçekleri göremeye-
cek kadar kördür.”

Ülkemizde ilk yerli otomobilin üre-
tilmesi O’nun gayretleri ile olmuştur. 
Başka bir ifadeyle ilk yerli otomobil 
O’nun sayesinde üretilmiştir. O Nec-
meddin Erbakan’dır. 

Daha sonra Türkiye’nin gelişmesi 
için siyasete atılan merhum Erbakan 

hocamız siyasi hayatında 
çok çile çekmiş, attığı her 
adım engellenmiştir. Bu 
durumu şöyle açıklayacak-
tır. “Bütün mesele şeftali 
yerine motor üretmek iste-
memizdi.”

Bu konuda Prof. Dr. 
Nevzat Kor şunları söy-
ler: “Erbakan Hoca’nın 

Sanayi Bakanı yapılmasına 
masonlar engel oldu. Ama üst düzey 
Paşalara verdiği konferans ve görüş-
meleri sonunda ki –askerler Gümüş 
Motoru gezerler ve kendilerine konfe-
rans verilmesini isterler. Bunun üzerine 
içinde paşaların da bulunduğu 200 
subaya konferans verir-  Erbakan’ın 
yapılabilir dediği yerli otomobil ko-
nusunda bir fikir yürütülmüş. Devlet 
Demir Yolları’nın Eskişehir’deki fabri-
kasında yapılabilir diye karar verilmiş. 
Erbakan Hoca’da istişare ve kontrol 
için görevli idi. Sık sık gider çalışmaları 
yönlendirirdi. Sonunda otomobil çıktı 
ama benzin koyma unutulmuş diye 
basit bir sebeple engellendi. Burada 
maksat, Müslüman adam bunu yaptı 
denmesin. Bütün işler böyle oldu.”   

Devrim otomobilinin imalatı sı-

rasında CER atölyesinde usta olarak 
çalışmış olan Emin Gürcan’da şunları 
söyler: “Bu otomobillerim imali sıra-
sında ben de torna ve freze makinala-
rında parça imalatında çalıştım. Sık sık 
bir adam gelirdi. Bizi kontrol eder ve ne 
yapacağımızı anlatırdı. Sonra bu kişinin 
Necmettin Erbakan olduğunu öğren-
dik. İki adet otomobil imal ettik. Trenle 
Ankara’ya gönderdik. Benzin konulma-
sı unutulmuş dediler. Bence bu baha-
neydi. Bu otomobillerin Türkiye’de üre-
tilmesini istemeyenlerin bir oyunu idi. 
Askerliğimi yapıp geldiğimde beni CER 
atölyesinin arşiv kısmına verdiler. 1968 
– 1969 yıllarında Devrim otomobilleri-
nin bütün teknik resimlerini, projelerini 
ve bütün dokümanlarını yakarak imha 
ettirdiler. Buna ben şahidim.”

Benzin unutulma olayı da aslında 
unutulma değil doldurulan benzinin 
kasıtlı boşaltılmasıydı.

Ertesi günkü gazetelerde “REZA-
LET,  DEVRİM YOLDA KALDI, DEV-
RİM YÜRÜMEDİ, DEVRİM BOZUL-
DU” gibi başlıklar vardı. Alaya alanlar, 
“biz demedik mi yapılamaz” diyenler 
ön plana çıkıyor, otomobil üretiminden 
hiç bahsedilmiyordu.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üze-
re destek verenlerin hepsi desteğini 
çekiyor ve DEVRİM yarı yolda bırakılı-
yor. Erbakan’ın kontrolü ve yönlendir-
mesi ile 20 vatansever mühendis gece 
gündüz çalışarak olmazı oldurdular ve 

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Dev-
rim’i 4,5 ayda ürettiler.

Türkiye’nin bir çivi bile üretmesini 
istemeyen dış güçler ile içteki sömü-
rü ve sermaye çevreleri, Erbakan’ın 
üst üste gelen bu başarıları karşısında 
çılgına dönmüşlerdi. Erbakan’ın sömü-
rücü güçlerle savaşı işte böyle başladı.

Sonuç olarak yerli otomobil fik-
rini geliştirip Türkiye’nin gündemine 
taşıyan ve üretilmesini sağlayan kişi 
o dönemdeki unvanıyla Doç. Dr. Nec-
meddin Erbakan’dır. Daha sonra Oda-
lar Birliği’nde ve siyasette çok hayırlı 
faaliyetlere imza atan ve Türkiye’nin 
yönünü değiştiren Prof. Dr. Necmed-
din Erbakan… 

Bu arada şunu da belirtelim. Erba-
kan hoca o dönemde konferanslar ve 
brifingler nedeniyle Milli Birlik Komitesi 
üyeleri ile sık sık birlikte olur. Bu birlikte 
olduğu zamanlarda bazı üyelerle özel 
görüşmeler yaparak Menderes’in ida-
mının onaylanmaması gerektiğini anla-
tır. Hatta MBK üzerinde çok etkili olan 
Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir’le 
de bir kaç kez görüşür ve idamı önle-
meye çalışır ama maalesef bu konuda 
kararlı oldukları için ikna edemez.

Bütün ömrü cihadla ve hayırlı ça-
lışmalarla geçen Erbakan hocamıza Al-
lah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun. 
Hocamızın hayalini ve yarım kalan işini 
gerçekleştirmek için çalışıp çabalayan 
herkesten Rabbim razı olsun.

İLK YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİM HİKÂYESİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Evde yakalanan 
hırsızlardan ilginç savunma

Konya’da iki katlı müstakil bir 
evin camını kırarak içeri giren iki 
şüpheli, evde bulunan çeşitli eşya-
ları çalmaya çalıştıkları sırada polis 
ekiplerince suçüstü yakalandı. Şa-
hısların ilk ifadesinde, eve yatmak 
için girdiklerini söylediği öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesi 
Dr. Ziya Barlas Mahallesi Gazan-
fer Caddesi’nde bulunan iki katlı 
müstakil bir evde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli 
cadde üzerinde bulunan evi bir 
süre boyunca takip ederek, evin 
boş olduğunu tespit etti. Zanlılar 
daha sonra bahçe duvarından at-
layarak evin arka girişinin kapı ca-
mını kırıp içeriye girdi. Şüphelileri 
fark eden çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine Meram 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliğine bağlı ekipler sevk edil-
di. Adrese gelen ekipler, eve giren 
şahısları suçüstü yakaladı. Yaka-
lanan iki şüphelinin, evden topla-
dığı yaklaşık 10 bin lira değerinde 
olduğu belirtilen çeşitli eşyalar ve 
müzik aletleri de ele geçirildi.

Evde yakalanan 3 ayrı suç kay-
dı bulunan A.S. (28) ve 18 hırsızlık 
suçundan kaydı olan R.K. (38), po-
lis ekiplerince olay yerinde yapılan 
incelemelerinin ardından ifadeleri 
alınmak üzere emniyete getirildi. 
Buradaki ilk ifadesi alınan şahısla-
rın, “Biz eve hırsızlık için girmedik. 
Biz hava soğuk olduğu için yatma-
ya girdik” dedikleri öğrenildi.
n İHA

Önceki gün yağan karın ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollar buz 
pistine döndü. Gizli buzlanma sonucu şehir genelinde irili ufaklı çok sayıda kaza meydana geldi

Gizli buzlanma
kazalara neden oldu

Konya il merkezi ve ilçelerinde 
etkili olan kar yağışının ardından 
gece hava sıcaklığının sıfırın altına 
düşmesi sonucunda yollarda gizli 
buzlanma oluştu. Buzlanmayı fark 
edemeyen araç sürücüleri zor anlar 
yaşarken, şehir genelinde irili ufak-
lı çok sayıda trafik kazası meydana 
geldi. 

BUZLU YOLDA 
ARAÇLAR ŞARAMPOLE 

YUVARLANDI: 12 YARALI
Konya’da gizli buzlanma sebe-

biyle meydana gelen trafik kazala-
rında 5 araç kayarak şarampole yu-
varlanırken, araçlarda bulunan 12 
kişi yaralandı. Kazalar, sabah 07.30 
sıralarında Konya Ereğli Karayolu-
nun 45. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 
saatlerinde Konya istikametine se-
yir halinde olan Muhammed El M. 
idaresindeki 63 MA 5870 plakalı 
minibüs, gizli buzlanma nedeniyle 
Yarma Kavşağı’nda sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole takla attı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ye-

rine gelen ekipler, araç sürücüsü ve 
araçta bulunan 6 kişiye müdahale 
etti. Yaralılar ambulanslarla kent 
merkezinde bulunan çeşitli hasta-
nelere kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Öte yandan, yine gizli buzlanma 
sebebiyle birbirine yakın yerlerde 
meydana gelen trafik kazalarında 
minibüs, tır ve 2 kamyon olmak 
üzere 4 araç daha yoldan çıkarak 
şarampole devrildi. Kazada hafif 
derecede yaralanan 6 kişi de çeşitli 
hastanelere kaldırıldı. Kazalarla ilgili 

soruşturma başlatıldı.
GİZLİ BUZLANMAYLA 

2 TIR REFÜJE ÇIKTI: 1 YARALI
Konya’da gizli buzlanma ne-

deniyle 2 TIR kayarak refüje çıktı. 
Kazada bir TIR şoförü yaralandı. 
Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, şehir merkezinden İstanbul 
istikametine seyir halinde olan Ka-
mil G. (39) idaresindeki 43 DU 420 
plakalı TIR, yoldaki gizli buzlanma 

nedeniyle sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu ka-
yarak refüje çıktı. TIR, refüjde bulu-
nan ağaçlara çarparak durabildi. Bu 
sırada kaza yapan aracın arkasında 
seyreden Mehmet K. yönetimindeki 
10 GA 699 plakalı TIR da sürücüsü 
kazayı fark edince direksiyonu çevir-
mesiyle kayarak refüje çıktı. Sürücü 
Mehmet K., “Şehir içinden doğ-
ru geliyordum. Önümde arabalar 
kaymaya başladı. Kayan arabalara 
vurmayayım diye mecburen buraya 
çıktım” dedi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kazada, hafif şekilde yaralanan TIR 
sürücülerinden Kamil G. ambulans-
la Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karı-
şan tırların yolu kapatmaları üzerine 
yol polis ekipleri tarafından çift yönlü 
olarak ulaşıma kapatılarak kurtarma 
ve yolda tuzlama çalışması yapıldı. 
Refüjdeki tırlar çekici marifetiyle 
kurtarılarak yaklaşık 3 saatlik çalış-
manın ardından yol trafiğe açıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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Engelli bireyden, şehit 
evlatlarına örnek davranış

Kalıcı eserlerle 2020
Ereğli’nin yılı olacak

Kendisi engelli olmasına rağ-
men kazandıklarından bir miktar 
ayırarak şehit evlatlarına kışlık giy-
si yardımında bulunan Yusuf Ku-
zucu bu davranışı ile şehit aileleri-
nin hem gönüllerini dualarını aldı.

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 
engelli durumuna düşen ancak bu 
durumdan hiçbir zaman şikayet 
etmeyen 2 çocuk babası Yusuf 
Kuzucu, normal bir iş yerinde ça-
lışamadığı için geçimini pazarlarda 
çorap satarak sağlamaya başladı. 
Çorap satarak kazandığı gelir ile 
ailesini geçindirmeye gayret eden 
Kuzucu, artırdığı bir miktar gelir ile 
de ihtiyaç sahibi olana bir şehit ev-
ladının kışlık ihtiyaçlarını karşıladı. 
Yaptığının bir insanlık görevi oldu-
ğunu ifade eden Kuzucu, “Rabbi-
me binlerce şükürler olsun. Çok 
fazla bir gelirim yok ama eşimi ve 
çocuklarımı helalinden geçindiri-
yorum. Gönlümden geçen bir şehit 
evladımızın kışlık ihtiyacını almaktı 
bu da nasip oldu. Rabbim bir ve-

rene bin veriyor. Bunu biliyorum. 
Benim düşüncem yarım elma da 
olsa bir gönül almaktı” dedi.

Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir ise, iki 
çocuk babası Yusuf Kuzucu’nun 
bu davranışı karşısında olduk-
ça duygulandığını ifade ederken, 
“Yusuf kardeşimiz kendisi engelli 
olmasına rağmen gönlü sapasağ-
lam ve zengin bir kişiliğe sahip. 
Kendi ihtiyaçlarından kısıp bir şe-
hit evladını sıcağa kavuşturması 
ve duasını alması bizleri de mutlu 
etti. 

Kendisine bu anlamlı davranı-
şından dolayı kutluyorum” dedi. 
Pekdemir konuşmasının sonunda 
2020 yılının da hayırlara vesile ol-
masını temenni ederken, “İnşallah 
2020 yılı barış ve huzurun yaşan-
dığı şehit haberlerinin gelmediği 
bir yıl olur. Bu vesile ile tüm şe-
hitlerimize bir kez daha rahmet 
ailelerine sabırlar diliyorum” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, Türkiye’nin 2019 
yılını içeride ve dışarıda milli be-
kamıza karşı oluşan tehdit ve teh-
likelerle mücadeleyle geçirdiğini 
ifade ederek, 2020’nin kelimenin 
tam anlamıyla Ereğli’nin yılı olma-
sını arzu ettiklerini belirtti.

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, “2019 yılı tarihin 
adeta tekerrür ettiği bir yıl olmuş,  
her dönem olduğu gibi bu dönem 
de içeride ve dışarıda mücade-
lelerle geçirilmiştir. Mağlup edi-
lemez Türk Milleti sancılı süreç-
lerden yine dik duruşundan taviz 
vermeden geçmeyi başarmıştır”  
dedi.

2019 yılının Ereğli için hizmet-
le geçecek yılların müjdecisi oldu-
ğunu ifade eden Başkan Oprukçu, 
“2019 yılı huzur şehri Ereğli’nin 
tesis edilmesi noktasında bir baş-
langıç olmuş, hemşerilerimiz 

şehrimizin en ücra noktasında 
yaşayan vatandaşının dahi sorun-
larından haberdar olan bir beledi-
yecilik anlayışıyla hizmet etmemiz 
için yeniden bizlere fırsat vermiştir 
ve 2019 yılı Ereğli için hizmetle 
geçecek yılların müjdecisi olmuş-
tur” dedi. Başkan Oprukçu, “Yıl-
gınlığa ve yorgunluğa kapılmadan, 
şehrimizin, ülkemizin, milletimi-
zin geleceği için çalışacağımız nice 
yıllara kavuşabilmek  ümidi, huzu-
run, saygı ve sevginin egemen ol-
ması temennisiyle Cumhuriyet’in 
kurucu ilkelerine sadakatten taviz 
verilmemesi gerektiği anlayışı ve 
inancıyla üzerinde yaşadığımız 
toprakları kıymetlendirmek adına 
daha fazla çalışacağımız nice yılla-
ra ulaşmayı diliyor, Ereğlili hemşe-
rilerimizin ve aziz milletimizin yeni 
yılını tebrik ediyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Pınar Gençlik Derneği tarafından hazırlanan “Selçuklu’nun Gençleri İlm’i Hâli’ni Öğreniyor” projesi 
kapsamında ilmihal sınavına girip başarılı olan öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi

Başarılı öğrenciler 
ödüllerini aldı

Selçuklu Belediyesi’nin 2019 yılı 
Proje Destek Programları çerçevesin-
de Pınar Gençlik Derneği tarafından 
hazırlanan “Selçuklu’nun Gençleri 
İlm’i Hâli’ni Öğreniyor” projesi ödül 
töreni Mevlana Kültür Merkezi’nde 
(MKM) yoğun bir katılımla gerçek-
leşti.

Pınar Gençlik Derneği tarafından 
hazırlanan proje; Selçuklu Belediyesi 
2019 Yılı Proje Destek Programları 
çerçevesinde hayata geçirildi. Proje 
kapsamında 30 farklı lisede 5 bin öğ-
renciye ilmihal kitabı dağıtıldı. Yak-
laşık 4 ay süren proje sonunda kitap 
dağıtımı yapılan liselerde ilmihal kita-
bında yer alan bilgiler doğrultusunda 
hazırlanan sınava yüzlerce öğrenci 
katıldı. Sınav sonunda başarılı olan 
öğrenciler düzenlenen törenle ödül-
lendirildi.

Genç Dergisi Yazarı Salih Yüz-
genç’in sunumuyla Mevlana Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen tören 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Törenin açılış konuşmasını Pınar 

Gençlik Derneği Başkanı Mahmut 
Sami Şahin gerçekleştirdi. Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kaya-

cılar’ın konuşmasının ardından sınav 
sonrası başarılı olan öğrencilere katı-
lım belgesi ve ödülleri takdim edildi.

Toplam 6 kategori ve 1 özel ödü-
lün verildiği projede Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi Elif Kahriman sınav-
da sorulan 80 sorudan 77 tanesi doğ-
ru cevaplayarak birinci olarak Rıza 
Turizm sponsorluğunda Umre ödülü 
kazandı. Projede başarılı olan diğer 
öğrencileri ise Karadeniz, İstanbul, 
Çanakkale, Bilecik-Söğüt gezileri-
nin yanı sıra burs ödülü almaya hak 
kazandı. Projenin özel ödülünü ise 
Mahmud Celalettin Ökten Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gö-
ren görme engelli öğrenci Enes Ateşli 
kazandı. Umre’ye gidecek olan Enes, 
sevincini her daim yanından ayrılma-
yan annesi ile paylaştı.

Ödül töreninde Selçuklu Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Düz, Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Ka-
yacılar, Merkezsev Mütevelli Heyeti 
Başkanı Abdüllatif Başaşçı ile projede 
yer alan okul müdürleri, öğrenciler ve 
aileleri hazır bulundu.
n HABER MERKEZİ

Tropikal Kelebek Bahçesi bakıma alındı
Konya’da şehrin cazibe merkez-

lerinden olan ve ziyaretçilerin uğrak 
yeri haline gelen Tropikal Kelebek 
Bahçesi misafirlerine daha iyi hiz-
met edebilmek adına 1 Şubat 2020 
Cumartesi gününe kadar bakıma 
giriyor. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan ve Konya’nın 
sembollerinden biri olan ve gerek 
Konya’yı ziyarete gelen, gerekse 
Konyalı vatandaşların uğrak mekanı 
olan Tropikal Kelebek Bahçesi misa-
firlerine daha iyi hizmet verebilmek 
için bakıma giriyor. 

Tropikal Kelebek Bahçesi 1 Şu-
bat 2020 tarihinden itibaren ise ye-
niden hizmet vermeye başlayacak. 

En son  Şeb-i Arus  döneminde 
Konya dışından, hatta yurt dışından 
gelenlerle birlikte yoğun bir ziyaretçi 
trafiğine şahit olan Tropikal Kelebek 
Bahçesi bir kez daha Konya’yı tercih 
eden misafirlere ev sahipliği yaptı. 
Yoğun ziyaretçi trafiğiyle 7 bin 600 
metrekare alanda 150 türe ait 20 
binden fazla tropikal bitki ve 45 tür-

de binlerce kelebeğe doğal yaşam 
alanı sunan  bahçe 1 milyon 500 bin 
ziyaretçi sayısına ulaştı. 

Türkiye’de tek ve Avrupa’nın 

sayılı mekanlarından olan Tropikal 
Kelebek Bahçesi yoğun ziyaretçi 
trafiğine gelen misafirlerine daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla 1 Şubat 

2020 tarihine kadar kısa bir ara ve-
riyor. Bu tarihten sonra bahçe kapı-
larını yeniden ziyaretçilerine açacak.
 n HABER MERKEZİ

Otizm birçok kişinin ilk defa duy-
duğu bir kelime olsa da dünyaya gelen 
her 59 çocuktan birini etkileyen bir tanı 
aslında. Gelişimsel bir yetersizlik olarak 
tanımlanan otizm spektrum bozukluğu 
birçok çocuğumuzun ve ailesinin haya-
tını etkilemektedir. 

21 bin metrekare üzerine yerleşmiş 
olan “Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi” 
şu an Türkiye’nin otizm alanında çalı-
şan en kapsamlı ve en büyük merkezi 
olma özelliğine sahip. Yaklaşık 12 bin 
metrekare yeşil alana sahip olan merkez 
otizmli bireylerin ihtiyaçlarına en uygun 
şekilde tasarlandı.

Merkezi Türkiye’de öncü kılan 
özelliklerinden biri de belediye, vakıf ve 
üniversite işbirliği konusunda örnek bir 
çalışma olması. İmzalanan protokol ile 
Selçuklu Belediyesi alt yapı, ulaşım, te-
mizlik ve güvenlik personeli gibi konu-
larda destek olurken, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi de akademik kadronun 

vakıf personeline danışmanlık yapması, 
bilimsel çalışmaların yürütülmesi gibi 
konularda destek olmaktadır.

SOBE’de eğitim alan öğrenci sayı-
sı 120 ve bu öğrencilerden 75’i SOBE 
Vakfı’ndan burs alıyor. Sistem ilerle-
dikçe kurumun kapasitesi kapsamında 
öğretmen ve öğrenci alımları devam 
etmekte olup belirtilen sayılar değişiklik 
arz etmektedir. Bu konuda Konya’nın 
hayırsever insanlarına büyük görev dü-
şüyor. 

Özellikle bugüne kadar SOBE’ye 
destek veren işadamlarımızın bu önemli 
tesislere daha çok destek olması gerek-
tiğine inanıyorum. 

SOBE kurulduğu günden bu yana 
dördüncü mezunlarını verdi. Öğrenciler 
belirlenen eğitim programını başarıyla 
tamamlayarak mezun olurken, otizm 
tanısı kalkan öğrenciler ve ailelerinin 
mutluluğu SOBE çalışanlarını da he-
yecanlandırıyor, onlar da yaptıkları işin 

gururunu yaşıyorlar.
SOBE Vakfı zaman 

zaman faaliyetlerini tanıt-
mak ve otizm farkındalığı 
oluşturmak amaçlı stant-
lar açıyor. Bu kapsamda 
en son 7-17 Aralık 2019 
tarihleri arasında Mev-
lâna Kültür Merkezi’nde 
Şeb-i Arus Törenleri kap-
samında açılan stant zi-
yaretçilerin ilgi odağı oldu. 
Açılan stantta hem broşür, kitapçık gibi 
dokümanlarla otizm anlatıldı hem de 
farkındalık oluşturmak amacıyla öğren-
cilerin eğitiminde kullanılmak üzere de-
toks matara, anahtarlık, magnet, çanta 
gibi ürünler satışa sunuldu. Özellikle 10 
gün boyunca Mevlâna Kültür Merke-
zi’nde bizler de yerli ve yabancı turistle-

rin ilgisine şahit olduk.
Kurulduğu günden 

itibaren uzman ekibiyle 
SOBE’ye destek olan Nec-
mettin Erbakan Üniversi-
tesi önceki dönem rektörü 
Sayın Muzaffer Şeker 
hocamıza ve mevcut rek-
törümüz Sayın Cem Zorlu 
hocamıza, sosyal beledi-
yecilik anlayışıyla hareket 
ederek tahsisi gerçekleş-

tiren, her türlü desteği esirgemeyen 
dönemin Selçuklu Belediye Başkanı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Uğur İbrahim Altay’a, her zaman des-
teklerini esirgemeyen Selçuklu Belediye 
Başkanı Sayın Ahmet Pekyatırmacı’ya, 
mütevelli heyeti üyelerine ve SOBE’nin 
tüm personeline özverili çalışmaları için 

teşekkür ederiz.
Merkezde verilen nitelikli eğitim-

lerin devam edebilmesi için SOBE’ye 
bağış yapabilir, otizmli çocuklarımızın 

hayatına dokunabilirsiniz. 
SOBE’ye nasıl bağış yapılabilir?
-Tek seferde dilediğiniz miktarda 

nakdi bağış yapabilirsiniz.
-Ayni bağış şeklinde kurumunuzun 

ürün ile hizmetlerinden alarak bağış 
yapabilir ve/veya zorunlu harcama ka-
lemlerimizden bir bölümünü karşılaya-
bilirsiniz.

-Otomatik ödeme talimatı vererek 
her ay düzenli olarak bağış yapabilirsi-
niz.

-Öğrencilere aldığı eğitim ve terapi 
dersine göre burs imkânı oluşturabilir-
siniz.

-Zekât ve fitre gibi bağışlarınızla des-
tek sağlayabilirsiniz.

Hesap Bilgileri:
Vakıf Katılım Bankası/ Konya Şu-

besi
(SOBE) Selçuklu Otizmli Bireyler 

Eğitim Vakfı
IBAN: TR51 0021 0000 0000 3048 

6000 01
Ziraat Bankası Meram/ Konya Şu-

besi
(SOBE) Selçuklu Otizmli Bireyler 

Eğitim Vakfı
IBAN: TR04 0001 0021 7379 9043 

0450 01
İş Bankası/ Konya Şubesi
(SOBE) Selçuklu Otizmli Bireyler 

Eğitim Vakfı
IBAN: TR31 0006 4000 0014 5003 

6288 74
Zekât ve Fitre Hesabı
Vakıf Katılım Bankası/ Konya Şu-

besi
(SOBE) Selçuklu Otizmli Bireyler 

Eğitim Vakfı
IBAN: TR24 0021 0000 0000 3048 

6000 02

SOBE BİZLERİ BEKLİYOR

M.ESAD ÇAĞLA
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KTO Karatay’da görsel ve işitsel çevirinin önemi konuşuldu
Hacettepe Üniversitesi Müter-

cim Tercümanlık Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mümtaz Kaya ve Bilkent 
Üniversitesi akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Ayşe Şirin Okyavuz Yener 
“Görsel ve İşitsel Çeviri Konferan-
sı”nda Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu öğrencilerini bilgilen-
dirdi.

‘KTO KARATAYLILAR 
ULUSLARARASI ARENADA FARK 
OLUŞTURACAK ÇOK ÖZEL EĞİTİM 

ALMAKTADIR’
Konferansın açılış konuşması-

nı yapan KTO Karatay Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Çelik, öğrencile-
rin gelişmesine katkıda bulunacak 
böyle önemli bir konferansa ev 
sahipliği yapmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirerek “Günü-
müzde, beklenenin ötesinde geli-
şen iletişim teknolojisi sayesinde, 
sınırlar ve uzaklıklar anlamsızlaştı 
ve önemini kaybetti. Bu nedenle dil 
eğitimi küresel düzeyde bir gerekli-
lik haline geldi. 

Alanında marka isimlerden 
edinilen kaliteli dil eğitimi saye-
sinde öğrenciler, ulusal düzeyden 
uluslararası düzeye yükselir. Bizim 
öğrencilerimiz de üniversitemizde 
uluslararası arenada fark oluştu-
racak çok özel eğitim almaktadır. 

Bugün yine alanında marka olmuş 
iki ismi; Hacettepe Üniversitesi Mü-
tercim Tercümanlık Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mümtaz Kaya ile Bilkent 
Üniversitesi akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Ayşe Şirin Okyavuz Ye-
ner’i ağırlamaktan mutluluk duyu-
yoruz. Öğrencilerimizin vizyonuna 
katkı sağlayacağı bu konferans için 
kendilerine şimdiden teşekkür edi-
yorum.” ifadelerine yer verdi. 

Hacettepe Üniversitesi Müter-
cim Tercümanlık Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mümtaz Kaya’ya göre Tür-
kiye, yaklaşık olarak 4-5 yıl sonra 
görsel ve işitsel çevirilere oldukça 
ihtiyaç duyacak. Çevirinin önemine 
değinen Prof. Dr. Kaya, “Çeviri basit 
gibi dursa da hiç de basit bir iş değil-
dir. Çeviri bilgidir; sadece dil bilmek 
değil, kültürel donanımdır” dedi.

‘ÇEVİRMEN BİR KÖPRÜDÜR’
Prof. Dr. Kaya, “Çevirmen, oriji-

nal metin ile erek metin arasındaki 
köprüdür. Çevirmen, tüketilen bir 
ürün ortaya koymaktadır. Bu ürün 

değerlenirse gerek çevirmene ge-
rekse de çevirmene aracı olan kuru-
ma daha fazla iş olanağı doğacaktır” 
diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi akademis-
yenlerinden Doç. Dr. Ayşe Şirin Ok-
yavuz Yener, çevirmenlik hakkında 
önemli noktalara değinerek, “Çevir-
men etkisiz eleman değildir, çağdaş 
dünyayı değiştiren kişidir. Çevir-
menlerin en büyük görevlerinin ba-
şında, verilen metin ya da sözlü bel-
geyi, diğer dile anlam bütünlüğü ve 

ifadelerin doğruluğunu bozmadan 
aktarmak gelmektedir. Bilindiği gibi 
dil, yaşayan dinamik bir yapıdır. Bu 
nedenle sürekli değişimler olmak-
tadır. Çevirmenler görevlerini hem 
kendi anadili hem de çeviri yaptığı 
dil hakkında yaşanan gelişmeleri 
yakından takip ederek yapmalıdır.” 
ifadelerine yer verdi. 

Çevirmenin en büyük güçleri-
nin arasında medya olduğuna vurgu 
yapan Doç. Dr. Okyavuz Yener, “Biz 
Türkler, Amerikan dizisi izlemekte-

yiz ancak tüm dünya Türk dizileri 
izliyor. Türk dizisini izleyin çünkü 
geleceğiniz orada. Türk dizileri aile 
kavramına iyi bir şekilde dikkat 
çektiği için ilgileri toplamaktadır. 
Diğer ülkeler, kaybettiği değerleri 
Türk dizilerinde görmekteler. Türk 
dizileri, bu değerlerin önemini ha-
tırlatmakta büyük bir ayrıcalığa sa-
hiptir” dedi. Program, öğrencilerin 
sorularının cevaplanması ve hediye 
takdimi ile sona erdi.  
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‘Aracınızın kışlık bakımı
 için geç kalmadınız’

Tornacılar Odası Başkanı Emin 
Baranok vatandaşın kışlık araç 
bakımını mutlaka yaptırmaları 
gerektiğini aksi takdirde zor du-
rumda kalabileceklerini söyledi. 
Baranok, araçlarda kışlık bakımın 
kış geldikten sonra da yapılabile-
ceğine işaret ederek, herhangi bir 
olumsuzluk yaşamadan önce araç-
larda kışlık bakımların yapılması 
tavsiyesinde bulundu. 

Baranok, “Araçlarda yağ, 
lastik, antifiriz ve ön düzen ba-
kımları mutlaka yapılmalı. Bu 
saydıklarımızın hepsi aracımızın 
kış günlerinde can damarıdır. Va-
tandaşlarımız can güvenlikleri için 
araçlarında kaliteli yağ kullanıp kış 
lastiklerini mutlaka takmaları ge-
rekir. Kalitesiz yağ donar ve aracın 
motorunun daha çabuk yıpranma-
sını sağlar. Yağın sentetiği önemli-
dir buda kaliteli yağlarda daha yo-
ğundur. Kış lastiği ise aracın yola 
daha iyi tutunmasını sağlayarak 
kayma riskini minimuma indirir” 
dedi.

‘YAĞINI VE ANTİFRİZİNİ 
DEĞİŞTİRİN’

Sanayi sitesinde yağ değişim 
ve periyodik bakım ustası Mehmet 
Ertürk, araçların kışlık bakımının 
yapılmadığı takdirde ciddi zarar-
lara yol açabileceğini belirterek; 
“Araçlar kışa hazırlanırken motor 
yağı, hava ve yakıt filtreleri, klima 
filtresi ve antifriz çok önemli. Ba-
kımlar yapılmadığı takdirde büyük 
maliyetlere yol açabiliyor. Eğer 
araçta antifriz olmazsa araç geç 
çalışır ve motor donabilir. Antifriz 
hem motor içerisinde paslanma-
yı engeller, hem de motorun so-
ğutma sisteminin donmasını ve 
kış aylarında radyatörün donarak 
patlama ihtimalini ortadan kaldı-
rır. Yağ bakımında ise kaliteli yağ 

kullanılmalı aksi takdirde motor 
içerisinde yağ donar. Buda ara-
cın çalışma esnasında araca zarar 
verebilir. Vatandaşlarımızı maddi 
kayıp yaşamamaları için mutlaka 
kışlık bakım yaptırmalarını tavsiye 
ediyoruz” diye konuştu.

ROT VE BALANS FARKLIDIR
Rot balans ustası Mevlüt Tur-

gut ise aracın ön düzeninde önem-
li olanın rot olduğuna değinerek, 
“İnsanlar rot balans deyince bunun 
ikisinin aynı şey olduğunu düşü-
nüyor. Ancak bunlar farklı şeyler. 
Rot aracın ön düzende en önemli 
yürüyen aksamıdır. Mutlaka kont-
rol edilerek yıpranma ve bozulma 
varsa değiştirmek gerekir. Çünkü 
lastiklerin bağlı olduğu en önemli 
parçadır. Balans ayarı ise lastiğin 
dönmesiyle ilgili aksaklıktır buda 
kontrol edilerek bakımı yapılmalı. 
Kış lastikleri kullanılmalı çünkü kış 
lastikleri hava sıcaklığı eksinin al-
tına indiği zaman yola daha iyi tu-
tunmayı ve aracın kayarak savrul-
masını önler. Yapısı sayesinde yaz 
lastiklerine göre kış aylarında daha 
iyi yol tutar. Özel deseni sayesinde 
karlı zeminde daha iyi çekiş sağlar. 
Yaz lastiklerine oranla karlı/buzlu/
ıslak zeminde daha kısa fren me-
safesine sahiptir” diye konuştu.

AKÜNÜN YÜKÜ HAFİFLETMELİ
Oto Elektrik ustası İbrahim Bı-

yık ise kış aylarında Akünün bakı-
mının yapılması gerektiğini varsa 
elektrik kaçaklarının engellenerek 
dizellerde ısıtma bujileri, benzinli-
lerde ateşleme bujisi ve bobin ba-
kımları ihmal edilmemesi ve cam 
sularının depolarına boya içerme-
yen cam sularının konulması ge-
rektiğine vurgu yaptı. Bıyık ayrıca 
kış aylarında cam sileceklerinin 
gece kaldırılması gerekiyor dedi.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Kadınhanı’nda 200 yeni üyenin ka-
tılımı gerçekleştirildi. Törene Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Mustafa Kalaycı,  MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara, MHP Konya 
İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP 
Kadın Kolları Başkanı Gülay Selek,-
Konya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf 
Kasım Akta, MYK Üyeleri ve çok sa-
yıda vatandaş ve partili katıldı.

Törenin açılış konuşmasını ya-
pan MHP Kadınhanı İlçe Başkanı 
Tevfik Yağcı, birlik ve beraberlik 
içerisinde çok çalışacaklarını belirte-
rek, ülkücü davaya hizmet edenle-
re, etmek isteyenlere teşekkür etti.

‘KONYA, KIZILELMA’YA EMİN 
ADIMLARLA İLERLİYOR’

Türkiye’nin son dört beş yıl içe-
risinde çok ağır ekonomik ve siyasal 
bir saldırı döneminden geçtiğinin 
altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, Tür-
kiye’nin bu beka mücadelesinden 
Cumhur İttifakı ile çıktığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
(MHP) yarım asırdır söylediği söz-
lerin yeniden keşfediliyor olmasının 
MHP’nin düşünce ve eylemlerinde 
ne kadar haklı olduğunu gösterdiği-
ni söyleyen Kalaycı, bu doğrultuda 
eğilmeden, bükülmeden Türki-
ye’nin ali menfaatlerini ulusal ve 
uluslar arası her ortamda savuna-
caklarının altını çizdi.

Kalaycı, “Türkiye’nin ve Kon-
ya’nın sorunlarına yakından vakıfız. 
Bunların çözüme kavuşturulması 
için Cumhur İttifakı çerçevesinde 
çalışmalarımız aralıksız sürmekte-
dir. 

Milli bir düşünceyle yakalan 
istikrar ve üretim anlayışıyla üste-
sinden gelemeyeceğimiz hiçbir so-

runumuz olmayacaktır. Piyasaların 
canlanmasına katkı sunacak yeni 
programlar ile esnafımız, sanayici-
miz, çiftçimiz, memurumuz kısaca 
toplumun her kesimi bir rahatlama-
ya girecektir. Konya’nın metro, çev-
re yolu, KOP, lojistik merkez, hızlı 
tren, limana hızlı ulaşım gibi önemli 
projelerini MHP olarak yakinen ta-
kip etmekteyiz. 

MHP Konya İl Başkanımız Rem-
zi Karaarslan ve Kadınhanı ilçe yö-
netimine, görevlerine aynı azim ve 
kararlılıkla devam etmelerini dili-
yorum. Konya, Kızılelma’ya emin 
adımlarla ilerliyor. İnşallah 2020 yılı 
hem Konya’mız, hem de Ülkemiz 
için huzur, bereket ve bolluk için-
de geçer.” diyerek, MHP’ye katılım 
sağlayan yeni üyelere teşekkür etti.

‘ÜLKÜCÜLERİN TEK ADRESİ 
MHP’DİR’

MHP tüzük ve prensiplerine, 
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ta-
limatlarına tam bağımlılık ve sa-

dakatle çalıştıklarına vurgu yapan 
MHP Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raarslan şunları söyledi: “Bir siya-
si partinin yükseldiği yada güven 
kaybettiği üye sayısıyla alakalıdır. 
Her geçen gün büyümeye istikrar-
lı bir şekilde devam eden bir siyasi 
partiyiz. Yakın tarih göstermiştir ki 
MHP güçlüyse, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti de güçlüdür.  

MHP, Türk Milleti’nin yıkılma-
mış, sarsılmamış, Allah’ın izni ile 
yıkılmayacak olan son kalesidir ve 
ülkücülerin tek adresidir. Bu tar-
tışılmaz bir gerçektir ve yoruma 
kapalıdır. Biz Kadınhanı’nda, Kon-
ya’da MHP olarak varız, var olmaya 
devam edeceğiz. 

Partimize yeni katılacak arka-
daşlarımıza şimdiden hayırlı olsun 
ve hoş geldiniz diyorum. 

Amacımız, Başbuğumuz Al-
parslan Türkeş’in görüşleri ışığında, 
bilge Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 
liderliğinde çağlar üzerinden atlaya-

rak ilimde, teknikte ilerlemek, böl-
gesinde ve dünyada sözü dinlenen 
büyük bir devlet olmaktır. Türk me-
deniyetini tekrar dirilterek dünyaya 
adalet ve nizam getirmektir.  Bunu 
yapacak tarihi derinliğe, inanca ve 
güce sahibiz.  On binlerce üyemiz 
yüz binlerce ülküdaşımızla geleceğe 
sağlam adımlarla yürüyoruz.” dedi.

‘ÜLKÜDAŞLARIMIZA 
HAYIRLI OLSUN’

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara partiye yeni katılan üyelere 
hayırlı olsun dileklerini iletirken ko-
nuşmasında şunlara yer verdi: “Par-
timize yeni katılan ülküdaşlarımıza 
hayırlı olsun. Amacımız; Liderimiz 
Devlet Bahçeli’nin emir ve görüş-
leri doğrultusunda, üyelerimiz ve 
ülküdaşlarımızla geleceğe sağlam 
adımlarla ilerlemektir.”  Program, 
MHP’ye yeni katılım sağlayan 200 
kişiye rozetlerinin takılmasıyla sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

Kadınhanı’nda MHP’ye 200 yeni üye katılımı gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya’nın Kızılelma’ya emin adımlarla ilerlediğini söyledi

MHP’ye 200 yeni üye



151 OCAK 2020SPOR 2

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı kendilerinden önceki yönetime kıyasla yılda 16 kat fazla organizasyon 
yaptıklarını söyledi. Yılda ortalama 90 organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Küçükbakırcı, “2020 yılında yaklaşık 50 
uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Konya’da düzenlenecek Uluslararası Mevlana Turu bunlardan birisi” dedi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Erol Küçükbakırcı, 3 yılda 48 yıllık hiz-
met yaptıklarını söyledi. Küçükbakırcı, 
bir restoranda 2019 yılı değerlendirmesi 
için düzenlediği basın toplantısında, yö-
netimi yaklaşık 3 yıl 1 ay önce devraldık-
larını ve o günden beri Türkiye’de bisiklet 
sporunun gelişimi için yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana 
önemli projeleri hayata geçirdiklerini 
aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti: 
“Federasyonu teslim aldığımız gün, 85 
sporcumuz vardı. Bizim koştuğumuz yıl-
larda ise Konya’daki sporcu sayısı 120 
civarındaydı. Son 20 yıl maalesef sporu 
sevmeyen kimselerin elindeydi bisiklet 
sporu. Öncelikli işimiz sayıyı artırmadan 
önce kendi insanlarımızı eğitmeye baş-
ladık. Çalıştay yaptık 135 hoca katıldı. 
Bunlar ne hocası diye sordum. 3 yıl spor 
yapmış antrenör sertifikası almış hoca. 

Ön grupta bitirmiş mi yok. Ulusal takım-
larda başarısı var mı? Yok. Tabi il işimiz 
bunları eğitmek oldu. Netice itibariyle 
büyüklerde 85 sporcumuz var. Lisanslı 
sporcumuz ise bine ulaştı. Hedefimiz 
olan 5 bin lisanslı sporcu sayısına ise en 
geç 1,5 yıl içerisinde ulaşmayı hedefliyo-
ruz.”

Küçükbakırcı, eğitimsiz bir yerlere 
gelmenin çok yanlış olduğunu vurgula-
yarak, göreve gelir gelmez işe eğitimle 
başladıklarını ve daha sonra da kulüp 
sayılarını artırarak devam ettiklerini söy-
ledi.

Lisanslı sporcu sayısını 3 yılda yak-
laşık bin kişiye ulaştırdıklarını anlatan 
Küçükbakırcı, şöyle devam etti: “Bizden 
önceki dönemlere kıyasla bir yılda 16 
yıllık faaliyet yapmışız. 3 yıldır buradayız 
bu da demek oluyor ki 48 yıllık hizmet 
etmişiz. Yılda 89-91 faaliyet gerçekleş-
tirmişiz. Bunların 30 tanesi uluslararası. 

2020 yılında yaklaşık 50 uluslararası or-
ganizasyon gerçekleştireceğiz. 

Konya’da düzenlenecek Uluslarara-
sı Mevlana Turu bunlardan birisi. Hatta 
Konya için bir kaç organizasyonun daha 
adı geçiyordu ama halktan ilgi olmayın-
ca ‘sizler buna layık değilsiniz’ dedik ve 
bazı organizasyonları aldık. Eleştirili-
yoruz ama olsun. Federasyon olarak bir 
beklentimiz yok. Eğer bu işi çok daha 
iyi yapabilecek varsa biz anahtarı her 
zaman veririz. Yapabiliyorsak en iyisini 
yapmaya çalışırız ama yapamıyorsak da 
bırakıp gitmesini biliriz.” 

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nun tek bir rotada gidip 
geldiğini belirterek, turu artık ülkenin her 
tarafına taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Erol Küçükbakırcı, federasyonun faali-
yet çalışmalarına ilişkin gazetecilerle bir 

araya gelerek basın toplantısı düzenledi. 
Cumhurbaşkanlığı Turu’nu tüm Türki-
ye’ye götürmek istediklerini ifade eden 
Erol Küçükbakırcı, “Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu tek bir rotada gidip geliyor-
du. Biz Konya’ya bisiklet turunu getirdik. 
Getirirken de Konya’nın içine bu durumu 
kanıksattık, her tarafı dolaştık. Televiz-
yondan dünyada yaklaşık 700 milyon 
konuta girmiş. Bu yapıyı homojen hale 
getirmek istedik. Ülkemizin her tarafına 
Cumhurbaşkanlığı Turu’nu taşıyacağız. 
Konya rotasından sonra Tekirdağ - Mar-
mara turunu da yaptık. Bu sene 5 tane 
rota var, önümüzdeki hafta açıklanacak. 
Birincisi Efes’ten başlayıp İzmir, Edre-
mit, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, İstanbul 
var. Bunlarla ilgili 4 rota üzerinde çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına yönetim kurulu 
üyeleri Tevfik Erdoğdu ve Mehmet Oğuz 
da katıldı. n AA

9 takım PFDK’ya 
sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 
9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna 
(PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamaya göre hukuk 
müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ar-
dından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, 
Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpa-
şa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur 
Rizespor’un kurula sevk edilmesine karar verdi. Genç-
lerbirliği’nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören 
kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan’ın 
yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve 
BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic’in de 
disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı. TFF 1. Lig ekiple-
rinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, 
Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen ta-
kımlar arasında yer aldı. Boluspor Teknik Direktörü Osman 
Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim 
Öztürk’ün kurula sevk edilmesine karar verildi. n AA

Satrançta hamleler 
il birinciliği için yapıldı
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsil-

ciliğinin 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ‘Emektarlar 
ve Kadınlar Türkiye Kupası Satranç Konya İl Birinciliği’ 
Turnuvası 27-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Satranç 
Salonunda yapıldı. 60’+30’’ zaman temposuyla yapılan 
turnuva sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde 
oluştu;

Kadınlar: 1.Ceyda Tekin, 2.Fatma Zehra Oflaz, 3.Zeh-
ra Aslı Ünsal

Erkekler: 1.Mehmet Doğdu, 2.Selim Bircan, 3.Müca-
hit Yenil oldu.  n SPOR SERVİSİ

İlk yarının kart 
raporu belli oldu

İlk yarısı sona eren Süper Lig’de en hırçın takım Beşik-
taş oldu.  Sezonun ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamam-
layan siyah-beyazlı takım, 17 haftalık ilk yarı istatistikle-
rinde siyah-beyazlılar toplam 53 kart gördü.  Beşiktaş, ilk 
yarıda oynanan 17 karşılaşmada 50’si sarı, 3 kırmızı kart 
görerek bu istatistikte ilk sırayı çekti.  Siyah-beyazlı ekibin 
ardından ligin en hırçın takımı ise 50 sarı, 2 kırmızı kartla 
Kasımpaşa oldu.  Süper Lig’in ilk yarısında en çok kırmızı 
kart Gençlerbirliği oyuncularına çıktı. Ankara temsilcisinde 
forma giyen oyuncular 6 defa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kırmızı kartla cezalandı-
rılırken; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep 
FK ve MKE Ankaragücü dörder kırmızı kart gördü.  Medipol 
Başakşehir ise ligde en az kart gören takım. Turuncu-laci-
vertli ekipte forma giyen oyuncular 17 haftalık periyotta 29 
sarı kart görürken, 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. 

Konyaspor ise 38 sarı kart ve 3 kırmızı kart ile ilk yarıyı 
tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de bir ayrılık daha yaşandı
Antalyaspor Kulübü, Hırvat teknik di-

rektör Stjepan Tomas ile yollarının ayrıldı-
ğını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 
kulüpte 15 Kasım 2019’dan bu yana görev 
yapan teknik direktör Stjepan Tomas ve 
ekibiyle karşılıklı olarak anlaşıp yolların ay-
rıldığı belirtilerek, “Kendisine kulübümüze 
vermiş olduğu emek için teşekkür eder, 
bundan sonraki kariyerinde başarılar dile-
riz.” ifadesi kullanıldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile 
yolları ayrılan Hırvat teknik direktör Stjepan 
Tomas, görev aldığı altı maçta 3 puan top-
layabildi. Bülent Korkmaz’dan boşalan tek-
nik direktörlük koltuğuna 15 Kasım 2019’da 
imzalanan sözleşmeyle 2,5 yıllığına geçen 
Tomas, Antalyaspor’un başında 6 karşılaş-
maya çıktı.

Ligin 12. haftasına kadar oynadığı 11 
maçta 11 puan toplayan Antalyaspor’da 
ilk teknik direktörlük deneyimine başlayan 
Tomas, ligin 12. haftasındaki Gaziantep 
Futbol Kulübü maçıyla kulübedeki yerini 
aldı. Hırvat teknik adam yönetimindeki 
Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz 
Alanyaspor’la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 be-
rabere kalarak birer puan almayı başardı. 
Medipol Başakşehir’e 2-0, Trabzon’a 3-1 ve 
Galatasaray’a 5-0 mağlup olan Akdeniz eki-
bi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamla-
yarak küme düşme potasında yer aldı. 

Tomas, Antalyaspor’un başında Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da 5. turda Eyüpspor 
karşısında 2 maça çıkarken, ilk karşılaşma-
yı deplasmanda 3-0 kazanan Antalyaspor, 
sahasında elde ettiği 2-2’lik beraberlikle 
son 16 turuna yükselmişti. n AA

Milli bisikletçi Nusret Ergül’e bisiklet camiasından ahde vefa 
Konya Bisiklet Spor Kulübü Derneği yöne-

tim kurulu Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim ku-
rulu üyeleri, bisiklet İl temsilcisi Nurettin Kip-
riksiz, Konya’da bisiklet sporunun kalkınması 
ve gelişmesi için bugüne kadar çaba gösteren 
Milli sporcu ve milli Takım Antrenörü Nusret 
Ergül’e Ahde-Vefa ziyaretinde bulundu.

Konya Bisiklet Spor Kulübü öncülüğünde 
başlatılan Ahde-Vefa ziyaretleri devam ediyor. 
Konya’da bisiklet sporunun kalkınması, geliş-
mesi ve daha ileriye gitmesi için Konya tari-
hinde hizmetlerini hiçbir zaman esirgemeyen 
büyüklere ziyaretler başladı. Ahde-Vefa ziya-
retlerinin ikincisini Milli Bisikletçi ve milli Ta-
kım Antrenörlüğü yapan Nusret Ergül’e yapıldı.

Konya Bisiklet Spor Kulübü Derneği yöne-
tim kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kuru-
lu üyeleri Hüseyin Eşgin, Fatih Sert, Celalettin 
Sarıçiçek, Bisiklet İl temsilcisi Nurettin Kiprik-
siz, Bisiklet Hakemi,  Gazeteci-Yazar Nail Bül-
bül’den oluşan heyet, Milli Bisikletçi ve Milli 

Takımlarda görev yapan Nusret Ergül’ü evinde 
ziyaret ettiler.

1961 yılında bisiklet sporuna sporcu olarak 
başlayan ve 11 sene sporcu ve 30 sene hocalık 
hayatı bulunan Nusret Ergül’ü evinde ziyaret 
eden bisikletçiler adına konuşan Konya Bisik-
let Spor Kulübü Başkan Fatih Yılmaz, ziyarette 
yaptığı konuşmasında, “Değerli büyüğümüz 
Nusret Ergül abimiz, bugüne kadar Konya bi-
siklet branşına çok büyük hizmetleri geçmiştir. 
Bizde Konya Bisiklet Spor Kulübü Derneği ola-
rak ahde-vefa ziyaretinde bulduk” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile ge-
tiren Nusret Ergül ise “Konya Bisiklet Spor 
Kulübü derneğinin beni unutmayarak evimde 
ahde-vefa ziyaretleri beni çok mutlu etmiştir. 
Başta başkan Fatih Yılmaz olmak üzere ziyare-
time gelen herkese teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

Ziyaret günün anısına çektirilen toplu fo-
toğrafla ile son buldu.  n SPOR SERVİSİ

‘3 yılda 48 yıllık hizmet’

Bu yönetim, geldiği günden beri, 
ekonomik olarak bu takımı belli sevi-
yelere getirmek üzerine adımlar attı 
hep. Futboldan çok anlamadıkları için 
futboldan anlayan ve sonuna kadar 
güvenebilecekleri bir Hoca-Yönetici 
arıyorlardı. Onu da Aykut Kocaman’da 
buldular. Futbol konularını ‘’tamamen’’ 
hocaya bırakarak sözüm ona sorum-
luluğu üzerlerinden attıklarını zanne-
diyorlardı. Gelinen süreçte uygulanan 
politika başarısız oldu. Şimdi çok kritik 
bir karar aşamasına geldiler. Hoca’yı 
gönderip başka birisini mi getirecekler 
yoksa hocayla devam mı edecekler? 
Bu karar bugüne kadar verecekleri en 
önemli karar olacak yönetimin. Ne karar 
verirlerse versinler herkes sonuca baka-
cak. Bugüne kadar yönetimin gerektiği 
kadar futbola karışmamasının sonucu 
olarak artık ‘’tamamen’’ karışacakları 
süreç geldi çattı. Umarım doğru karar 
verirler. Ben Hoca’dan daha iyisini bula-
mayacaklarını düşündüğüm için devam 
edilmeli diyorum. Tabi Hoca’nın tama-
mıyla konsantre olması şartıyla. Yoksa 
psikolojisi bozuk bir hoca istemiyorum. 
Şu an yönetimde olmak istemezdim. 
Gerçi bu süreçte kendileri ettiler kendileri 
buldular. Bu yönetimin en büyük sınavı 
olacak. Allah yardımcıları olsun.

MAÇ ANALİZİ
Geçmiş maçlara göre daha derli 

toplu başladığımız bir maç oldu. Bunda 
haftalardır formsuz olan Skubic, Ömer 
Ali ve Bajic’in olmamasının etkisinin bü-

yük olduğunu düşünüyorum. Sağ bek-
te oynayan Ali Turan o hantal yapısıyla 
bile Skubic’ten katbekat daha iyi oynadı. 
İleride Ömer Ali’nin yerinde Miya gayet 
istekliydi. Bajic’in yerinde oynayan Daci 
ise bir forvetten beklenen en önemli 
şey olan son vuruş ile ilgili derslik bir 
vuruş yaptı. Erken gelen gole sadece 
Alanya değil biz de şaşırdık. Hem de 
mükemmel bir vuruş ile gelen gol olun-
ca daha da şaşırdık. Herhalde bu maç 
farklı olacak derken direkt olarak normal 
oyunumuza döndük. Baskı yiyen iki pas 
yapamayan, sadece fiziksel olarak ayak-
ta kalmaya çalışarak savunma yapmaya 
çalışan bir Konyaspor… Derken ilk dev-
re sonlarına doğru ofsaytta olan adama 
gelmesin diye topu mecburen kornere 
attı Alper. Golü de bu yan toptan yedik. 
(Not:Burada kuralı da sorgulamak gere-
kiyor).İkinci devreye de çok kötü başla-
madık aslında. Derken bir anda defans 
arkasına kaçan Erdon kaleci ile defans 
oyuncu arasına güzel sarkarak kaleciyi 
geçti. Kaleci arkadan net bir müdahale 
de bulundu. 

Pozisyonun tekrarını izleyen hemen 
hemen herkes VAR’dan gelecek uyarıyı 
bekledi. Ama sanırım VAR hakemleri 
de o anda başka bir şeyle meşguldü-
ler. Bunun başka bir açıklaması yok. O 
dakikadan sonrası malum. Yaklaşık 10 
haftadır sergilemeye çalıştığımız, temel 
dayanağı ‘’mücadeleci oyun’’ olan sa-
vunma stratejisi. Bu stratejide esas olan 
nokta rakibi ara sıra yapacağınız kontra 

ataklarla rahatsız ederek 
koşturmaktır aslında. 
Ama ne kadroda buna 
göre oyuncu var ne de 
hocanın kafasında böyle 
bir plan. Normal şartlarda 
70. Dakikada filan gelmesi 
gereken gol 90+5’te gel-
di. Tek fark geç gelen gol 
oldu. 

AYKUT KOCAMAN’IN 
AMACI NE?

Eğer geçmiş dönemdeki Aykut 
Kocaman’ı bilmiyor olsak ‘’ bu hoca da 
futboldan anlamıyor’’ derdik muhteme-
len. Ama bu sezon yaptığı/yapmadığı 
değişiklikler, oyuncu tercihleri, kadro 
planlaması tam anlamıyla fiyasko oldu. 
Bunun son damlası da Alanya maçın-
da yaptığı değişiklikler oldu. Maçı bir 
şekilde(biraz da şansa bağlı) berabere 
götürürken yaptığı değişiklikler akıl alır 
gibi değil. 

Takımda günün başarılı isimleri 
olan Milosevic ve Erdon’u çıkarırken 
yerlerine ikinci devre bizimle olmaları 
beklenmeyen ve 1.lig takımlarına kira-
lanan oyuncuları aldı. Hem de en kritik 
maçlarımızdan birinde yaptı bu deği-
şikliği. Bu değişikliğin iki anlamı olabilir. 
Birincisi Aykut Kocaman’ın psikolojisi 
bozuk ve ne yaptığını kendisi de bil-
miyor. İkinci seçenek ise daha vahim: 

Kendisini kovdurmak 
istiyor. Aykut Kocaman’ı 
biraz tanıdıysak ikinci 
seçeneğin olmayacağını 
biliyoruz. Ama gerçekten 
ne yapmak istediğini an-
layamıyorum. Sahi Aykut 
Kocaman’ın amacı ne?

VAR HAKEMLERİ 
O ESNADA NE 
YAPIYORLADI?
İkinci yarının başında 

Erdon’a yapılan net müdahalenin gö-
rülememesi bir İstanbul takımının veya 
küçük İstanbul takımı olan Trabzon’un 
başına gelse şuan ortalık toz dumandı. 
Ama olayın öznesi bir Anadolu takımı 
olduğu için kimsenin sesi çıkmıyor. 
Gerçi bizim takımdan da Erdon dışında 
bir Allahın kulu itiraz bile etmedi ama 
neyse! Her şeyi geçtim hadi orta hakem 
görmedi, yahu siz ekrandan defalarca 
izleyerek nasıl hiçbir şey yok diyebiliyor-
sunuz. Buradan iki sonuç çıkarabilirim 
ancak. Birincisi Var hakemleri izleyerek 
olmadığını düşündüler. O zaman bu 
hakemlerim lisansını yırtacaksın. İkinci-
si ise daha vahim. Pozisyonu gördüler 
ama vermediler. Son zamanlarda aley-
himize yapılan hataları düşününce ben 
ne yazık ki ikinci tarafa daha yakınım.

AYKUT KOCAMAN SONRASI
Şu günlerde en trend konulardan 

birisine değinmek istiyorum: Aykut Ko-
caman sonrası… Kurumlar belli saik-
leri gerçekleştirmek için bazı güçleri bir 
araya getirirler. Bu saikler bazen kâr, ba-
zen başarı bazen de toplumsal yarardır. 
Futbolda da bunun karşılığı başarıdır. 
Bunun için en önemli parçalardan birisi 
de teknik direktörlerdir. Bunlar başarılı 
olursa devam edilir, tersi bir durumda 
ise görevlerine devam etmezler. Aykut 
Kocaman ne yazık ki o tarihi başarılı 
olunan sezonların çok gerisinde kaldı. 
Bundan sonrası için ise her şey bulanık 
ne yazık ki. Devam edilmeli mi yoksa 
edilmemeli mi? Bence her ikisi de belirli 
riskleri barındırıyor. Ben devam edilme-
meli diyenleri de, devam edilmeli diyen-
leri de anlayabiliyorum. Fakat buradaki 
en önemli unsur şu. Sizce bu yönetimin 
Aykut Kocaman sonrası için belirli bir 
planı var mı? Yani Hoca giderse şu tarz 
Hoca ile devam etmeliyiz diyen bir futbol 
aklı var mı kulüpte? Bu yönetimin takı-
mı siyasi lobi yapanların veya menajer 
elindeki topçuların kucağına atmayaca-
ğını garanti edebiliyor musunuz? Yoksa 
Aykut Kocaman oldukça başarısızdır. 
Bence gitmeyi çoktan da hak etmiştir. 
Ama sonrasında kimin geleceğine ka-
rar verecek olan ki? Tüm takımı  Aykut 
Kocaman’a bırakarak ‘’biz futbolla ilgili 
tüm konuları Hocamıza bıraktık’’ diyen 
bir yönetimin hocayı gönderdikten son-
ra futbolla ilgili konularına bakacak olan 
kişi kim? Bence Aykut Kocaman’a sor-
sunlar! Hocam senden sonra kimi ge-

tirelim diye. İnanın mübalağa yapmıyo-
rum. Yönetimde bu konu ile ilgilenecek 
bir yöneticinin/idarecinin olduğunu dü-
şünmüyorum. Bence Hocaya sorsunlar 
eğer göndereceklerse!

TRANSFERDE NE LAZIM?
Rakip takımı öne itmek için ya alan 

katetmek ya da adam geçmek gereki-
yor. Her ikisini de yapamıyorsan topu 
hızlı dolaştırmak lazım. Bunların üçü de 
bizde olmadığı için hücum konusunda 
sıkıntı yaşıyoruz. Bence en yakın çözüm 
kadroya adam geçebilen oyuncu kat-
mak olacaktır. Ayrıca 2 tane de net gol-
cü şart. Ayrıca bir sağ bek,bir stoper ve 
mümkünse bir de 8 numara diye tabir 
edilen oyunun her iki yönünü de oyna-
yabilen orta sahaya ihtiyaç var. Sku-
bic’ten biraz umudum olsa veya Ömer 
Ali sağ bekte sırıtmadan oynar diyebil-
sem sağ bek istemezdim. Ama mevcut 
şartlarda sağ bek şart. Anicic-Selim ikili-
si mevcut olarak en iyi ikili gibi duruyor 
ama defoları bir pozisyonda çıkabiliyor. 
İkinci devre Uğur gelirse belki düzelme 
olur. Ama ben ne Anicic’e ne de Uğur’a 
tam anlamıyla güvenemiyorum. Kanat-
ta ise çalım atabilen,gol ve asisti olan 
oyuncuya ihtiyaç olduğu aşikar. Forvete 
değinmiyorum bile. 2 tane skorer(-
mümkünse biri sırtı dönük oynayabilen) 
oyuncuya ihtiyacımız var. Sonuç olarak 
transferde hata yapma lüksümüz yok. 
Piyasayı iyi tarayıp doğru karar vermek 
zorundayız. 

Selamlar, saygılar.

YÖNETİMİN BÜYÜK SINAVI

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 



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

TFF Süper Lig’de 2019-2020 sezonu harcama limitleri güncellendi. Temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’un harcama limiti 83 milyon 192 bin 355 TL olarak gerçekleşti. Yüzde 30 limit aşımı 

hakkı olsa da Konyaspor’un devre arası transferleri ile limit sıkıntısı yaşaması bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Süper Lig kulüplerinin harcama limitle-
rinin son halini açıkladı. TFF’nin internet 
sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF 
Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği top-
lantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play 
Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin 
takım harcama limitlerinin artırım koşul-
ları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019’da ilan edilen 
takım harcama limitlerini, ikinci transfer 
ve tescil dönemi başlamadan revize etti. 
Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörü-
len yüzde 30’luk sapma oranı da eklendi. 
Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek 
harcama hakkı yaklaşık 452 milyon liray-
la Galatasaray’ın oldu. Sarı-kırmızılıları 
275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 
milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

KONYASPOR’UN LİMİT SORUNU
İttifak Holding Konyaspor’un ise 

2019-2020 yılı harcama limiti 83 milyon 
192 bin 355 TL olarak gerçekleşti. İkinci 
yarı öncesi önemli transfer hamleleri 
yapması beklenen Anadolu Kartalı’nın 
aşması gereken bir limit krizi ortaya çıktı. 
Yeşil Beyazlılar transfer yapabilmesi için 
eldeki oyuncuların bazılarını çıkarması 
gerekiyor. 

VERİM ALINAMAYAN 
OYUNCULAR İLE YOLLAR AYRILACAK

Konyaspor’un limit problemini aşa-
bilmesi için verim alamadığı oyuncular 
ile yolları ayırması gerekiyor. Fallou 
Diagne’yi gönderen Anadolu Kartalı, 
Leonard Zuta, Opanasenko başta olmak 
üzere, Mücahit Can Akçay, Ali Yaşar ve 
Savaş Polat gibi genç oyuncuları da gön-

dermesi bekleniyor. 
LİMİT AŞIMI OLABİLİR

Pek çok Süper Lig kulübü limit so-
runu ile karşı karşıya. Kulüpler devre 
arası transferlerini yapmadan bile limit 
aşımı gerçekleştirmiş durumda. Devre 
arası önemli transfer hamleleri yapması 
beklenen Konyaspor, bazı oyuncular ile 
yollarını ayırsa bile limit aşımı yapabi-
lir. Federasyon limit aşımı durumunda 
gelecek sezon kulüplere bazı yaptırımlar 
uygulayacak. 
İşte Süper Lig kulüplerinin harcama limit-
leri:
Galatasaray: 451 milyon 659 bin 184 TL
Medipol Başakşehir: 179 milyon 821 bin 
14 TL
Beşiktaş: 275 milyon 335 bin 170 TL
Trabzonspor: 126 milyon 552 bin 658 TL

Yeni Malatyaspor: 97 milyon 575 bin 509 
TL
Fenerbahçe: 224 milyon 731 bin 66 TL
Antalyaspor: 59 milyon 355 bin 91 TL
Konyaspor: 83 milyon 192 bin 355 TL
Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL
İstikbal Mobilya Kayserispor: 69 milyon 
92 bin 764 TL
Çaykur Rizespor: 121 milyon bin 299 TL
Sivasspor: 82 milyon 439 bin 445 TL
MKE Ankaragücü: 83 milyon 167 bin 107-
TL
Kasımpaşa: 90 milyon 647 bin 27 TL
Göztepe: 88 milyon 726 bin 737 TL
Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL
Gençlerbirliği: 84 milyon 125 bin 951 TL
Yukatel Denizlispor: 78 milyon 184 bin 
551 TL
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un harcama 
limiti 83 milyon lira

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un, Antalya’daki 
devre arası kampının 28 kişilik kadrosu belli oldu. Yeşil 
beyazlı ekipte teknik direktör İbrahim Üzülmez, Latovle-
vici, Igor ve Musa Araz’ı kadroya dahil etmedi. Kulübün 
sosyal medya hesaplarından açıklamaya göre, 2-11 Ocak 
2020 tarihlerinde Side’de yapılacak kampın kadrosu şöyle:

Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan 
Piri, Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl 
Karaer, Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul 
Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, 
Selçuk Şahin, Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Ay-
dın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, 
Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Seleznov, Kubilay Kanat-
sızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör. Bursaspor, 8 Ocak’ta 
Trabzonspor, 11 Ocak’ta ise İttifak Holding Konyaspor ile 
hazırlık maçları oynayacak. n AA

Süper Lig’in ilk devresini 37 puanla lider tamamlayan 
Sivasspor, evinde çıktığı 9 maçtan 8’ini kazanarak önemli 
bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca sahasında 
25 puan toplayarak iç sahada en başarılı ekip olmayı da 
başardı. Süper Lig’in ilk yarısını 37 puanla zirvede tamam-
layan Sivasspor, tarihi bir başarıya imza attı. Yiğidolar, 17 
haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan 
topladı. Evinde 19 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-beyaz-
lılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar, ayrıca 
ligdeki 18 takım içinde evinde en başarılı ekip olmayı da 
başardı. Rıza Çalımbay’ın takımı, sahasında oynadığı 9 
maçın 8’ini kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda 25 puan 
toplayan Sivasspor, iç sahada rakiplerine üstünlük kurdu. 
Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçtan 3’ünü 
kazanırken, 3’ünde de berabere kaldı. Yiğidolar, 2 kez de 
sahadan yenik ayrıldı. Deplasmanda 16 kez rakip fileleri ha-
valandıran Sivas, kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, ligin 
ilk yarısında maç başı 2.17 puan ortalaması yakaladı.

Temsilcimiz Konyaspor ise evinde sadece 1 maç kaza-
narak bu alanda en kötü karneye sahip takımlardan birisi 
oldu.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Bursaspor ile 
hazırlık maçı oynayacak

Evinde en başarılı 
takım Sivasspor oldu

Konyaspor uzatma dakikalarında 2 gol buldu 2 gol yedi
İttifak Holding Konyaspor sezonun ilk 

yarısında 2 maçta son dakika golü bulurken, 2 
maçta da son dakika şoku yaşadı. Galatasaray 
ve Kayserispor maçlarında son dakikada 
gelen gollerle puan kazanan Anadolu Kartalı, 
Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ise puan 
kaybetti.

Süper Lig’in ilk yarısı tamamlanırken, 
sezonun birinci devresindeki uzatma dakikaları 
nefes nefese geçti. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 
toplam 445 gol atılırken, taraftarlar dakikalara 
göre en çok golü uzatma dakikalarında izledi. İlk 
yarıdaki maçların uzatma dakikalarında toplam 
40 gol atıldı. Taraftarlar,  90. dakikaların ardından 
devam eden uzatma bölümlerinde 34 gol izlerken, 
maçların ilk yarısındaki uzatma dakikalarında 
ise 6 gol kaydedildi. Sezonun ilk yarısındaki 
maçlarda 60. dakikalarda 10 gol kaydedildi. Ligin 

ilk yarısındaki 23, 54, 56, 67 ve 90. dakikalarda 
ise dokuzar kez gol sevinci yaşandı. 

SADECE 46. DAKİKALARDA GOL OLMADI
Süper Lig’de sadece ilk yarının başında gol 

olmadı. Maçların ilk dakikasında fileler 4 kez 
havalandırılırken, 46. dakikalarda takımlar gol 
sevinci yaşayamadı.  Oynanan karşılaşmaların 2, 
4, 18, 25, 40, 64, 69 ve 81. dakikalarında ise birer 
gol kaydedildi. 

MAÇLARIN İKİNCİ YARISINDA 
DAHA ÇOK GOL ATILDI

Ligde maçların ikinci yarısında taraftarlar 
daha çok gol izleme fırsatı buldu. Sezonun 
ilk yarısındaki gollerin 193’ü birinci devrede 
atılırken, takımlar ikinci devrede 252 kez fileleri 
havalandırdı. 

LİDER SİVASSPOR 6 GOL BULDU
Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Demir 

Grup Sivasspor, maçların uzatma dakikalarında 
fileleri en çok havalandıran takım olarak dikkati 
çekti. Demir Grup Sivasspor, 90. dakikaların 
ardından oynanan uzatma bölümünde 6 kez gol 
sevinci yaşadı. Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni 
Malatyaspor ve Kasımpaşa 90. dakikalar sonrası 
üçer gole imza attı. 

Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, 
Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, İttifak 
Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstikbal 
Mobilya Kayserispor ise 90. dakikaların ardından 
oynanan uzatma bölümünde ikişer gol buldu. 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Gaziantep FK da 
aynı dakikalarda birer defa gol sevinci yaşadı. 
Beşiktaş ilk yarının uzatma dakikalarında 2 kez 
fileleri havalandırırken; Aytemiz Alanyaspor, 
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa 
birer gol attı. n SPOR SERVİSİ

RPS

Federasyonun harcama limitlerine tepki
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans 
Kurulu tarafından Kulüp Lisans ve 
Finansal Fair Play Talimatı uyarınca 
belirlenen takım harcama limitinde 
dikkate alınan finansman giderleri-
nin çalışmalarını sekteye uğrattığını 
bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet 
sitesinde yer alan açıklamada, 
“TFF’nin internet sitesinde yayın-
lanmış olan 2019-2020 sezonu 
takım harcama limitleri dikkate 
alındığında, kulübümüzün Lisans 
Talimatı hükümleri ile birebir uyum-
lu olduğu görülmektedir.” denildi.

Takım harcama limitinde fi-
nansman giderinin yüzde 31,5 
kabul edilmesine tepki gösterilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Açıklanan takım harcama 
limitine ilişkin finansman giderle-
ri, güncel ve ülkemizin ekonomik 
gerçeklerini hiç yansıtmayan yüz-
de 31,5 faiz oranı ile hesaplanmış 
olup, takım harcama limitimizin 

olması gerekenden çok daha düşük 
seviyede belirlenmesine sebebi-
yet vermiş ve takım planlaması 
çalışmalarımızı önemli derecede 
sekteye uğratmıştır. Türkiye’mizin 
tüm kurulları canla başla faizleri 
aşağı çekmeye uğraşırken ve bu 
çabaların neticesinde reel faizler 
bu denli gerilemişken, öncelikle he-
saplamalarda yüzde 31,5 faiz oranı 
kullanılmasının tüm ülke kurumla-
rına izah edilmesi gerekmektedir. 
Aceleyle ve anlık tepkilerden hare-
ketle alınan bu yanlış kararın kabulü 
mümkün değildir.”

Söz konusu faiz oranının düzel-
tilmesinin talep edildiği açıklama-
da, “TFF ve ilgili kurulları haksız 
rekabete neden olacak uygulama-
larda bulunamazlar. Futbol ada-
letinin tesisi ve aleyhimize haksız 
rekabet oluşturan bu durumun dü-
zeltilmesi için Türkiye Futbol Fede-
rasyonu ve ilgili kurullarını göreve 
davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 
n AA
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