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Meram’da her 
doğana bir fidan

Glutensiz ekmek
fırına veriliyor

SOBE, Meclis’e 
ışık tutacak

Anadolu’daki 
mührümüz!

Meram’ın yeşil dokusunu daha 
da artırmak adına Meram Be-
lediyesi tarafından ‘Her doğan 
bir fidan’ adıyla yeni bir çalışma 
başlatıldı. Proje kapsamında 
ilçe genelinde doğan her yeni 
bebek için bir fidan dikilecek.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi’nin Çölyak 
hastalarının kullanması gere-
ken glutensiz ekmek üretimi 
için yaklaşık 7 aydır sürdürdü-
ğü çalışmalar meyvesini verdi. 
Başkan Kılca’nın seçim beyan-
namesinde bulunan glütensiz 
ekmek projesi hayata geçiyor.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Down sendromu, otizm ve 
diğer gelişim bozukluklarının 
yaygınlığının tespiti ile ilgili 
bireylerin ve ailelerinin sorun-
larının çözümü için alınması 
gereken tedbirlerin belirlen-
mesi amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu, SOBE’ye 
gelerek incelemelerde bulun-
du.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
sembolü nadide türbe örnek-
lerinden biri olan Konya’daki 
Gömeç Hatun Türbesi, mimari 
özellikleri ve kaleyi andıran 
yapısıyla ilgi çekiyor. Türbe-
ler, ‘Anadolu’daki mührümüz’ 
olarak yorumlanıyor.  
n HABERİ SAYFA 9’DA

Devler Konya’nın 
enerjisini aldı!

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar 
artarken, bu konuda Konya en gözde şehir konumunda. 

Ciner Grubu, Sancak Grubu, Limak Holding, Kalyon Grubu 
gibi devler, Konya’nın enerjisine talip oluyor 

KONYA ENERJİDE 
ÖN PLANA ÇIKIYOR

Son yıllarda devletin de desteğiyle yenilenebilir enerji noktasında 
önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Yenilenebilir kaynaklarını verimli 
bir kullanarak enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla gerçekleştiri-
len yatırımlarda ise Konya önemli bir yerde duruyor. Özellikle güneş 
ve rüzgar enerjisinin ön plana çıktığı Konya’da, önemli yatırımlar yük-
seliyor.

ENERJİDE ÖNEMLİ 
GELİR ELDE EDİLECEK

Bu yatırımlarda ise Türkiye’nin dev şirketleri ön plana çıkıyor. Kon-
ya’ya enerji yatırımı yapan firmalar arasında Ciner Grubu, Sancak 
Grubu, Limak Holding, Kalyon Grubu gibi Türkiye’nin son yıllarda 
öne çıkan firmaları da yer alıyor.  Devlerin Konya’da devam eden ye-
nilenebilir enerji yatırımlarının tamamlanmasıyla, enerjide önemli bir 
gelir elde edilecek.   
n HABERİ SAYFA 3’TE

MİLLİ TEKNOLOJİDE
ÖNCÜ ŞEHİR; KONYA

KAYIP KAÇAKLARA
TEKNOLOJİK ÖNLEM

SULTANLARIN SANATI
SALTANATA YANSIDI 

KSO Meclis Toplantısına katılan Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcısı Mehmet Kacır, Konya’nın milli 
teknoloji hamlesinin öncü şehirlerinden biri olaca-
ğını söyledi. KSO Başkanı Kütükcü de yerli üretimin 
destekçisi olduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü, yeraltı su kayıp ve kaçaklarını son teknolojik 
cihazlarla en aza indirerek, hem vatandaşın mağdu-
riyetini kısa zamanda gideriyor hem de su israfının 
önlenmesine katkı sağlıyor.

Selçuklu sultanlarının sanata bakış açısını değerlen-
diren Konya eski İl Kültür Müdürü Mustafa Çıpan, 
sultanların hepsinin bir sanatla ilgilendiğini, bunu 
da saltanatlarına yansıttıklarını, o dönemlere ait 
eserlerde bunun görülebildiğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

07 Eczacılara SUT 
Tebliği anlatıldı 11 Taş Evler, Ereğli’ye 

değer katacak 12 Konyalı işadamları
Uzakdoğu’ya açıldı

2011 yılında SUV ligine adım atan 
Mazda CX5 2019 yılında çıkan yeni 
versiyonuyla bu ligde büyük oynadığını 
hissettiren cinsten, büyük ve köklü 
değişimlerle kendisini yenileyerek 
adeta yeniden doğmuş. Üst düzey 
insan merkezli tasarımı, üstün işçiliği, 
çevikliği iyileştiren, sürüş keyfini 
artıran ve otomobil ile sürücü arasında 
uzun süreli bir ilişki inşa eden yeni 
Mazda CX5 tüm bu özellikleriyle birlikte 
içinizdeki sürücüyü harekete geçirecek.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Mazda adeta yeniden doğdu

Vicdansızlar 1 haftalık 
bebeği terketti 

Birkaç gün önce sokağa terk edilmiş biri ikiz 3 
bebek haberi yürekleri sızlatmış, bunu yapanların 

vicdansız olacağı yorumları yapılmıştı. Aradan birkaç 
gün geçti, bu kez de 1 haftalık bebeğin sokağa terk 

edildiği haberi geldi.  n SAYFA 6’DA

Yapılan genel kurulla güven 
tazeleyen Saadet Partisi Genel 
Başkanı seçilen Saadet Partisi 
lideri Temel Karamollağlu, 
“Ekonomiden ekolojiye, adaletten 
demokrasiye, tarımdan sanayiye, 
eğitimden dış politikaya sürekli 
savrulan bir Türkiye var” dedi. Milli 
Görüşün kalesi olarak nitelendirilen 
ve Milli Görüş hareketinin başladığı 
şehir olarak anılan Konya’dan 
kongreye yoğun bir katılım vardı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Savrulan bir Türkiye var!’

Temel Karamollağlu
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2011 yılında SUV ligine adım 
atan Mazda CX5 2019 yılında çıkan 
yeni versiyonuyla bu ligde büyük 
oynadığını hissettiren cinsten, bü-
yük ve köklü değişimlerle kendisini 
yenileyerek adeta yeniden doğmuş. 

OLGUNLUĞUN, CANLILIĞIN VE 
DİNAMİZMİN GÖSTERGESİ

Mazda CX5’e ilk baktığınız anda 
onun büyüsüne kapılabileceğinizi 
söyleyebilirim. Özellikle önden ba-
kıldığında radyatör ızgarasının üze-
rine özenle konumlandırılmış olan 
Mazda logosu ve ızgaranın led far-
larla bütünleşmek için izlediği yol 
üzerine bile bir hikaye yazılabilir. 
Japon otomobillerinin tasarımlarını 
sıkıcı bulanların özellikle bu otomo-
bili tüm yönleriyle incelemelerini 
şiddetle tavsiye ediyorum. 

Otomobile yandan baktığınız 
zaman ise kaslı görüntüyü destek-
ler nitelikteki 19 inç çelik jantlar 
öne çıkıyor. Otomobilin önünden 
arka kısmına doğru uzanarak led 
stop lambalarının başladığı nokta-
da biten ince çizgi ise adeta karın 
kaslarındaki gücü göstermek için 
yapılmış gibi. Mazda CX5’e arka 
taraftan baktığımız zaman da yine 
stop lambalarının led olduğunu ve 
çok şık bir şekilde tasarlanmış oldu-
ğunu görüyoruz. 

Mazda CX5’te, 2.0 litrelik ben-
zinli bir motor bulunuyor. Bu motor 
165 beygir güç ve 208 tork üreti-
yor. Skyactive motor üreten Mazda, 
bu teknolojisiyle gücü, performansı, 
dinamizmi ve yakıt tasarrufunu bir 
pakette sunabiliyor. Ortalama ya-
kıt verisi 7-7,5 litre civarında olan 
Mazda CX5 için bu verilerin bu seg-
mentte, böylesine kaslı ve büyük 
bir otomobil için gayet ideal oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

İÇ DÜNYASINDAKİ FARKLILIKLARI 
HİSSEDECEKSİNİZ

Mazda CX5’in iç kısmına girdi-
ğiniz zaman ise onun farklı ve far-
kını hissettiren iç dünyasına adım 
atmış oluyorsunuz. 

Anahtarsız giriş ile araladığınız 
kapıdan göz ucuyla baktığınız za-
man otomobilin dış rengiyle uyum-
lu bir şekilde beyaz deri koltukların 
varlığını ve yine döşemelerde de 
beyaz deri çizgilerin varlığını göre-
biliyorsunuz. 

Son derece şık tasarlanmış olan 
deri koltuklar, oturduğunuz zaman 
sizi tamamen kavrayıp, güven hissi 
uyandırıyor. Ön koltuklar, elektrikli 
ve hafızalı olmanın yanında belki de 
kendi sınıfındaki en üst donanıma 
sahip. Çünkü her iki koltukta da 
ısıtma ve soğutma sistemi bulunu-
yor. 

Power Sence olarak tek paket-
te sunulan Mazda CX5, bu paketin 
içini teknik ve teknolojik bir çok 
donanımla donatmış. Giriş bölü-
münde otomobilin led farlara sahip 
olduğundan bahsetmiştik. Bu farlar 
tam otomatik olarak çalışıyor. Yani 
havanın aydınlanma durumuna 
göre ihtiyaç hissederse kendiliğin-
den yanıyor. Bunun yanında özel-
likle uzun yolculuklarda sürücüye 
büyük rahatlık sağlayacak olan bir 
özellik de bu farların uzun ve kısa 
huzmelerinin otomatik olması. Düz 
yolda giderken uzun farlar yanıyor. 
Karşıdan gelen bir araç algılandı-
ğında kısa farlara geçiyor. Bunun 
yanında viraj içi aydınlatma özelliği 
de taşıyan bu farlar, otomobilinizin 
gidiş yönüne ve dönüş yönüne göre 
dönerek önünüzün daha iyi aydın-
lanmasını sağlıyor. 

MAZDA CX5’İ KULLANIRKEN 
YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Mazda CX5’te adaptif hız kont-
rolü mekanizması bulunuyor. Hız 
sabitleme özelliğini daha akıllı ve 
kabiliyetli bir hale getiren adaptif 
olma özelliği sayesinde Mazda CX5, 
önünde seyreden araca belli bir 
mesafe yaklaştıktan sonra otomatik 
frenleme yaparak onu takip ediyor. 
Öndeki aracın fren yapması duru-
munda Mazda CX5, kendini tama-
men durdurabiliyor. 

Şerit takip sistemi sayesinde 
şeritten çıkmanız durumunda size 
sesli uyarı veren Mazda CX5, bu 
sistemi de biraz daha geliştirerek 
daha akıllı bir hale bürümüş. Maz-
da CX5, şeritten çıkması halinde 
şerit takip sisteminiz aktif haldeyse 
küçük direksiyon hamleleriyle oto-
mobilinizi şeridin dışına çıkarmıyor. 
Bunun yanında direksiyona verdiği 

titreme ile de sürücüyü uyarıyor. 
‘Head up display’ olarak adlan-

dırılan hayalet gösterge ekranı da 
direksiyonun hemen üst kısmında 
yerini alıyor. Hayalet ekran aracı-
lığı ile burada sunulan gösterge ve 
işaretler sadece sürücü tarafından 
görülebiliyor. 

BİR JAPONA YAKIŞIR NİTELİKTEKİ 
TEKNOLOJİK DETAYLAR

Mazda CX5’in bir Japon’a ya-
kışır şekilde teknolojiyi tüm detay-
larında kullandığını bu otomobilde 
görebiliyoruz. İçindeki en önemli 
ayrıntılardan bir tanesi de Boze mü-
zik sistemini kullanması ki Boze’nin 
müzik kalitesini anlatmaya lüzum 
bile duymuyoruz. 

Tabi teknolojik detaylara gir-
mişken, sürücünün konforunun 
yanı sıra güvenliği de besleyen bu 
detaylardan biraz daha bahsetme-
miz gerekiyor. 

Mazda CX5, 360 derece kamera 
sistemine sahip. Yani otomobilinizi 
uydu görüntüsü aracılığı ile bulun-
duğu konum itibariyle her bir açı-
dan kuşbakışı bir bakış açısıyla kon-
solun ortasında bulunan ekrandan 
görebiliyorsunuz. 

Bu ekran aynı zamanda geri 
görüş kamerası özelliği de taşıyor. 
Yine aynı ekran, navigasyon özelliği 
ile size yol da tayin edebiliyor. 

Mazda CX5 3 farklı sürüş modu 
sunuyor. Sizin kullanışınıza göre de 
otomatik algılama yaparak, sürüş 
modları arasında kendiliğinden ge-
çiş yapıp performans, verimlilik, di-
namiklik ve tasarruf açısından daha 
ideal bir konuma geliyor. Mazda 
CX5’ün kokpitindeki bir diğer ay-
rıntı da sunroofunun olması. Mazda 
CX5’e tavan açılma özelliği de çok 
yakışmış. 

AKILLI 4X4 SİSTEMİ İLE 
SİZE HER YOL AÇIK

Mazda CX5 ile ilgili en önemli 
özelliklerden biri de yine otomatik 
ve akıllı 4x4 sistemine sahip olma-
sı. Yol performansınıza, yoldaki ha-
reketliliğinize, zeminin durumuna, 
yolun eğimine göre bu sistem gücü 
tekerleklere otomatik olarak dağıtı-
yor. 

Mazda kalitesinin içinde buram 
buram hissedildiği Mazda CX5’te 6 
ileri tam otomatik vites bulunuyor. 
Benzinli bir motora sahip olmanın 
avantajını da kullanan Mazda CX5, 
içinde de gayet sessiz bir dünya-
yı size sunuyor. Benzinli motorun 
verdiği sessizliğin yanında süspan-
siyonlarının böylesi büyük ve kaslı 
bir otomobile göre gayet yumuşak 
olması, vites geçişlerinden sizin hiç 
haberdar olmamanız da konfor açı-
sından önemli detaylar olarak öne 
çıkıyor. 

Direksiyon koltuğuna oturdu-
ğunuz zaman kendinizi uçak kok-
pitinde gibi hissediyorsunuz. İçin-
deki tuş takımlarının dizaynı da bu 
hissiyatı destekliyor. Vites kolunun 
hemen sol tarafında bulunan bir tuş 
yardımıyla yukarıda bahsettiğimiz 
sürüş modlarına hükmedebiliyor-
sunuz. Vites kolunun az gerisine 
doğru baktığımızda ise, kolunuzu 
dayadığınızda avucunuzun içinde 
hissedeceğiniz bir joystick bulunu-
yor. Bu joystick ile otomobilinizin 
bütün özelliklerine erişebiliyor ve 
bunları kendinize göre özelleştire-
biliyorsunuz.

Mazda’nın iç dünyasını keşfe-
debilmek için Mazda’yı keşfetmek, 
Mazda’yı yaşamak, ona dokunmak 
ve onunla hareket etmek gerekiyor. 
n RASİM ATALAY - FAHRİ ALTINOK

Üst düzey insan merkezli tasarımı, üstün işçiliği, çevikliği iyileştiren, sürüş keyfini artıran ve otomobil ile sürücü arasında 
uzun süreli bir ilişki inşa eden yeni Mazda CX5 tüm bu özellikleriyle birlikte içinizdeki sürücüyü harekete geçirecek

Mazda CX5 içinizdeki 
sürücüyü uyandıracak
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Ön Lisans Alan ve Planlanan Bazı Elektrik Santralleri

S. Santral Adı Tesis 
Türü Firma Kurulu 

Güç
1 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 2. Kısım Güneş 1.800 MW
2 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (1-1) (ön lisans alındı) Güneş Kalyon-Hanwha Grubu 1.000 MW
3 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi (1-2) Güneş (yarışma yapılacak) 500 MW
4 İdilres RES (ön lisans alındı) İdilres Elektrik Ürerim 30 MW
5 İmrenler RES (ön lisans alındı) Rüzgar RES Anatolia Holding 18 MW
6 Alibeyhüyüğü Güneş Enerjisi Santrali (ön lisans alındı) Güneş Zorlu Enerji 18 MW
7 Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali (ön lisans alındı) Güneş Limak Enerji 13 MW
8 Afta Güneş Enerjisi Santrali (ön lisans alındı) Güneş Afta Enerji 9,80 MW
9 Gitaş 1 Güneş Enerjisi Santrali (ön lisans alındı) Güneş AAB Enerji 8,00 MW
10 Işıklar Güneş Enerji Santrali (ön lisans alındı) Güneş Hasen Enerji Üretim 6,00 MW
11 Alibey Güneş Enerjisi Santrali (ön lisans alındı) Güneş SBD Enerji Üretim 5,00 MW

Konya Enerji Santralleri Profili
Aktif Santral Sayısı : 60
Kurulu Güç : 733 MW
Kurulu Güce Oranı : % 0,90
Yıllık Elektrik Üretimi : ~ 1.193 GWh
Türkiye Tüketimine Oranı : % 0,47
Lisans Durumu : 23 lisanslı, 37 lisanssız

“Konya’nın elektrik santrali kurulu gücü 
733 MW’dır. Toplam 60 adet elektrik enerji santrali 

bulunan Konya’daki elektrik santralleri yıllık 
yaklaşık 1.193 GW elektrik üretimi yapmakta.

Konya’nın elektrik dağıtım hizmeti 
MEDAŞ tarafından sağlanmakta.”

S. Santral Adı Tesis Türü Firma Kurulu Güç

1 Konya’daki diğer lisanssız GES’ler Güneş Çeşitli Firmalar 275 MW

2 Bağlar RES Rüzgar Bağlar Elektrik Üretim 63 MW
3 Ardıçlı RES Rüzgar Sancak Enerji 44 MW
4 Çumra Termik Santrali Linyit, Doğalgaz Konya Şeker Enerji 37 MW
5 Akdağ RES Rüzgar Ahsen Enerji Üretim 23 MW
6 Konya Şeker Çumra Termik Santrali Doğalgaz, Fuel oil Konya Şeker Enerji 22 MW
7 Konya Şeker Fabrikası Doğalgaz Santrali Doğalgaz, Linyit, Fuel oil Konya Şeker Enerji 19 MW
8 Konya Karatay Kızören GES Güneş Tekno Enerji 18 MW
9 Ilgın Şeker Fabrikası Termik Santrali Linyit, Fuel oil Türkiye Şeker Fabrikaları 14 MW
10 Eti Alüminyum Atık Isı Elektrik Santrali Atık Isı Cengiz Enerji 13 MW
11 Eti Alüminyum Termik Santrali Linyit Cengiz Enerji 13 MW
12 Göksu HES Hidroelektrik Nurol Enerji 11 MW
13 Makascı Mühendislik GES Güneş Makascı Mühendislik 10 MW
14 Tekno Ray Solar Cihanbeyli Güneş Enerji Santrali Güneş Tekno Enerji 10 MW
15 Yaysun Güneş Enerjisi Santrali Güneş Akfen Enerji 9,98 MW
16 MT Güneş Enerjisi Santrali Güneş Akfen Enerji 9,98 MW
17 ME-SE Güneş Enerjisi Santrali Güneş Akfen Enerji 9,90 MW
18 Bahri Dağdaş Ereğli Şeker Fabrikası Termik Santrali Termik Türkiye Şeker Fabrikaları 9,50 MW
19 Altınekin Güneş Enerji Santrali Güneş Tekno Ray Solar 8,00 MW
20 Sunergie Güneş Enerji Santrali Güneş 7,98 MW
21 T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES Güneş T Dinamik Enerji 7,98 MW
22 Saçıkara Güneş Enerji Santrali Güneş 7,00 MW
23 Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali Güneş Kayages Elektrik Üretim 6,94 MW
24 Güneyyaka HES Hidroelektrik Met Enerji Üretim 6,63 MW
25 Konya Çumra Güneş Enerji Santrali Güneş 5,91 MW
26 Karadona Güneş Enerji Santrali Güneş 5,90 MW
27 Konya Aslım Çöplüğü Elektrik Üretim Santrali Biyogaz ITC Katı Atık Enerji 5,66 MW
28 Kombassan Kağıt Doğalgaz Santrali Doğalgaz Kombassan Holding 5,50 MW
29 Omega Enerji Konya Karatay GES Güneş Omega Enerji 5,00 MW
30 EkoRE Konya Kulu GES Güneş EkoRE Enerji 5,00 MW
31 Konar Enerji Konya Hadım GES Güneş Konar Enerji 4,97 MW
32 Konar Enerji Çumra Erentepe Güneş Enerji Santrali Güneş Konar Enerji 4,00 MW
33 Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali Güneş Tekno Enerji 3,96 MW
34 Karatay Gamages Güneş Enerji Santrali Güneş Gamages 3,96 MW
35 Mavi Yeşil Enerji GES Güneş Mavi Enerji 3,42 MW
36 Genç Enerji Güneş Enerji Santrali Güneş Genç Enerji 3,00 MW
37 Konya Atıksu Biyogaz Santrali Biyogaz Konya Büyükşehir Belediyesi 2,44 MW
38 Rumi GES Güneş 2,00 MW
39 Algiz Enerji ve Panel Enerji GES Güneş Algiz Enerji ve Panel Enerji 2,00 MW
40 Adaağıl Güneş Enerji Santrali Güneş 2,00 MW
41 Selva Gıda Doğalgaz Santrali Doğalgaz Selva Gıda 1,71 MW
42 Ekim Grup Gübre Gazı Biyogaz Ekim Grup Elektrik 1,20 MW
43 İvriz HES Hidroelektrik Ülke Yatırım 1,04 MW
44 Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali Güneş Cengiz Enerji 1,00 MW
45 Parksolar Enerji GES Güneş Parksolar Enerji 1,00 MW
46 Mehmet Düzel GES Güneş 1,00 MW
47 Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu GES Güneş Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu 1,00 MW
48 Hicaz ve Hodul Enerji GES Güneş Hicaz ve Hodul Enerji 0,88 MW
49 Rana Yumurta Güneş Enerjisi Santrali Güneş Rana Tarım 0,86 MW
50 Konya OSB (KOS) Güneş Enerjisi Santrali Güneş Konya OSB 0,85 MW
51 Dere HES Hidroelektrik Ülke Yatırım 0,60 MW
52 Konya Yaysun GES Güneş Akfen Enerji 0,50 MW
53 Aydoğanlar Oto Lastik Güneş Enerjisi Santrali Güneş Aydoğanlar Oto Lastik 0,40 MW
54 KOSKİ Güneş Enerjisi Santrali Güneş Konya Büyükşehir Belediyesi 0,25 MW
55 Kuzucu Tarım Ereğli Güneş Enerji Santrali Güneş Kuzucu Tarım Ürünleri 0,23 MW
56 Medaş Elektrik Güneş Santrali Güneş Medaş Elektrik 0,20 MW
57 Bozkır HES Hidroelektrik 0,074 MW
58 Ilgın Termal Otel Güneş Enerji Santrali Güneş Ilgın Termal Otel 0,060 MW
59 Turmo Otomotiv Makina Güneş Enerji Santrali (GES) Güneş Turmo Otomotiv Makina 0,024 MW
60 Karapınar Ziraat Odası Güneş Enerji Santrali Güneş Karapınar Ziraat Odası 0,020 MW

Yapım Aşamasındaki Santraller
S. Santral Adı Tesis Türü Firma Kurulu Güç
1 Konya Ilgın Termik Santrali Linyit Ciner Enerji 500 MW
2 Çamınbaşı RES Rüzgar Mikail Enerji Grubu 27 MW
3 Mavi Hidroelektrik Santrali Hidroelektrik Konya Büyükşehir Belediyesi 25 MW
4 Hüyük İlmen Belediyesi Rüzgar Santrali Rüzgar Hüyük İlmen Belediyesi 0,50 MW
5 Hüyük Ziraat Odası RES Rüzgar Hüyük Ziraat Odası 0,50 MW
6 Karatay Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Güneş Karatay Belediyesi 0,19 MW

Üretim Lisansı Alınan Bazı Elektrik Santralleri

S. Santral Adı Tesis 
Türü Firma Kurulu 

Güç
1 Mutlu RES 5 Rüzgar Santrali Rüzgar Mutluer Enerji 44 MW
2 Kuyulukoyak Rüzgar Santrali Rüzgar Mikail Enerji Grubu 16 MW

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar artarken, bu konuda Konya en gözde şehir konumunda. Ciner 
Grubu, Sancak Grubu, Limak Holding, Kalyon Grubu gibi önemli firmalar Konya’nın enerjisine talip oluyor 

Devlerin gözü Konya enerjisinde

Son yıllarda devletin de desteğiyle 
yenilenebilir enerji noktasında önemli 
yatırımlar gerçekleştiriliyor. Yenilene-
bilir kaynaklarını verimli bir kullanarak 
enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 
gerçekleştirilen yatırımlarda ise Konya 
önemli bir yerde duruyor. Özellikle gü-
neş ve rüzgar enerjisinin ön plana çıktığı 
Konya’da, önemli yatırımlar yükseliyor. 
Bu yatırımlarda ise Türkiye’nin dev şir-
ketleri ön plana çıkıyor. Konya’ya enerji 
yatırımı yapan firmalar arasında Ciner 
Grubu, Sancak Grubu, Limak Holding, 
Kalyon Grubu gibi Türkiye’nin son yıl-
larda öne çıkan firmaları da yer alıyor.  
Devlerin Konya’da devam eden yenile-
nebilir enerji yatırımlarının tamamlan-
masıyla, enerjide önemli bir gelir elde 
edilecek. 

KONYA’NIN ÖNEMİ
Konya’nın elektrik santrali kuru-

lu gücü 733 MW’dır. Toplam 60 adet 
elektrik enerji santrali bulunan Kon-
ya’daki elektrik santralleri yıllık yaklaşık 
1.193 GW elektrik üretimi yapıyor. Kon-
ya’nın elektrik dağıtım hizmeti MEDAŞ 
tarafından sağlanıyor.

Son yıllarda devletin de desteğiyle 
yenilenebilir enerjiye olan ilginin art-
ması, bu alandaki yatırımları da tetikle-
di. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne 
sahip olan Konya ise burada önemli bir 
avantaj yakalamış durumda.  Konya, 
yüksek güneş ışınımı değerleri, elverişli 
arazilerin varlığı gibi nedenlerle güneş 
tarlası yatırımlarına uygun bir il olarak 
dikkat çekiyor. Ayrıca güneş enerjisi 
sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda 
firmaya sahip olması da, ayrı bir potan-
siyel olarak değerlendiriliyor.  Ayrıca ül-
kemizin ilk ve faaliyette olan tek Enerji 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Karapı-
nar’dadır. Karapınar’da, “Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi” ilan edilerek güneş 
enerjisi yatırımlarına tahsis edilmek üze-
re toplam alanı 61 milyon 585 bin 762 
metrekare ve alternatif maliyetleri çok 
düşük olan üç ayrı arazi belirlendi. 

Konya’nın bu avantajlarını bilen dev 
firmalar ise enerji yatırımı için Konya’yı 
tercih etti. Türkiye’nin son yıllarda ön 
plana çıkan Ciner Grubu, Sancak Gru-
bu, Limak Holding, Kalyon Grubu gibi 
önemli firmaları Konya’da enerji yatırımı 
gerçekleştiriyor.

SANCAK’TAN ÖNEMLİ YATIRIMLAR
Sancak Grubu Konya’da enerji yatı-

rımı yapan firmalar arasında yer alıyor. 
Sancak, Bağlar ve Ardıçlı Rüzgar Enerji 
santrali ile Konya’da yenilenebilir enerji 
yatırımı yapmış durumda. Sancak Gru-
bu’nun yatırımlarından biri olan Bağlar 
Rüzgar Enerji Santrali, Türkiye’nin 26. 
büyük rüzgar enerji santrali, Konya’nın 
ise 2. büyük enerji santrali durumun-
da. Bağlar RES’in oplam kurulu gücü 
79.2MWe olup, 24 adet Siemens GA-
MESA 3.3 MW’lık G132 model rüzgar 
türbini bulunuyor. Santralin yıllık plan-
lanan enerji üretim miktarı 215 Milyon 
kWh. Bağlar RES yıllık 62 bin hanenin 
elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca 

Bağlar Enerji Santrali, doğadaki karbon 
emisyonlarını azaltmak adına 116 bin 
ton karbon emisyon katkısı sağlayarak 
çevreci bir santral olma özelliğini de 
gösteriyor. Sancak Grubu’nun Konya’da 
diğer enerji yatırımı da Altınekin’deki 
Ardıçlı Rüzgar Enerji Santrali. Santralin 
toplam kurulu gücü 62.7MWm olup, 
19 adet Siemens GAMESA 3.3 MW’lık 
G132 model rüzgar türbini bulunuyor. 
Santralin yıllık planlanan enerji üretim 
miktarı 170 Milyon kWh. Ardıçlı RES yıl-
lık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını kar-
şılayabiliyor. Ayrıca Ardıçlı Rüzgar Enerji 
Santrali, doğadaki karbon emisyonlarını 
azaltmak adına 92 bin ton karbon emis-
yon katkısı sağlayarak çevreci bir santral 
olma özelliğini de gösteriyor.

KALYON ENERJİ’DEN 1.5 MİLYAR 
DOLARLIK YATIRIM

Kalyon Enerji, 2020’de iki dev yatırı-
mı hayata geçirecek. Şirket, 400 milyon 
dolarlık yatırım değeri olan yerli güneş 
enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrika-
sını Nisan 2020’de açıyor. 1.1 milyar do-
larlık yatırımla hayata geçireceği Konya 
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin de 
inşaatına başlayacak olan Kalyon, her iki 
yatırım için toplam 1.5 milyar dolar har-
cayacak. 2020 Nisan ayında inşaatına 
başlanacak olan Konya Karapınar Güneş 
Enerjisi Santrali, inşaat sürecinde 800, 
operasyona başladığında ise 100 kişi-
ye istihdam sağlayacak. Santral, 22 bin 
hektarlık alana kurulacak. Bu büyüklük 
14 bin 386 futbol sahasına eşdeğer. Bir 
ucundan diğerine 12 kilometrelik uzun-
luğa sahip olan santralde, yaklaşık 3.5 
milyon güneş paneli kullanılacak. Sant-
ral yılda 2.5 milyar kWh elektrik ürete-
cek ve 1 milyondan fazla hanenin enerji 
ihtiyacını karşılayacak. Güneş enerjisin-
den 1 GW’lık elektrik üretimi yapacak 
olan santral yılda yaklaşık 1.5 milyon ton 
karbon salınımına engel olacak.

LİMAK’TAN GES
Konya’da yenilenebilir enerji yatırımı 

yapan bir diğer firma ise Limak Grubu. 
Konya APA Güneş Enerji Santrali Proje-
si’yle dikkat çeken Limak’ın projesi ya-
pım aşamasında. 15,7 MW kurulu gücü 
planlanan projenin üretim kapasitesi 27 
milyon Kwh olacak. 

CİNER’DEN TERMİK SANTRAL
Konya’da enerji yatırımı yapan bir 

diğer firma ise Ciner Grubu. Ciner Gru-
bu Ilgın’daki linyiti değerlendirmek için 
geldiği Konya’da, dev bir santrale imza 
atıyor. Ciner Grubu’nun bağlı ortağı 
Konya Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. tarafından kurulup işletilecek Konya 
Ilgın Termik Santrali akışkan yataklı sü-
perkritik 500 MW kurulu güce ve yıllık 2 
milyar 817 milyon 750 bin kWh elektrik 
üretim kapasitesine sahip olacak. 

Bölgedeki 1.994 kcal/kg ısıl değere 
sahip toplam 175,3 milyon ton linyit re-
zervinin değerlendirileceği proje tam ka-
pasite ile hayata geçtiğinde, Konya’nın 
yıllık elektrik talebinin yüzde 42’si sade-
ce Ilgın Termik Santralinde üretilebile-
cek. n ABDULLAH AKİF SOLAK



4 04 KASIM  2019HABER

SOBE, TBMM Araştırma Komisyonu’na evsahipliği yaptı
Down sendromu, otizm ve di-

ğer gelişim bozukluklarının yay-
gınlığının tespiti ile ilgili bireylerin 
ve ailelerinin sorunlarının çözümü 
için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu, ülke 
genelinde daha etkin ve verimli ça-
lışmaların önünü açacak olan geniş 
katılımlı istişare toplantısı için Kon-
ya’da bir araya geldi.

TBMM Araştırma Komisyonu 
Başkanı Kemal Çelik ve diğer ko-
misyon üyeleri istişare toplantısı 
öncesi Konya’da sağlık sektöründe 
özel eğitim veren bakım ve reha-
bilitasyon merkezlerini inceledi. 
Daha sonra Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Merkezinde incelemelerde 
bulunan komisyon üyeleri, vakıf 
yönetiminden Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) hak-
kında detaylı bilgi aldı. Hedef kitle 
olarak Down Sendromu ve otizm 
gibi gelişim bozukluğu olan engel-
li gruplar adına yapılan çalışma-
ları yerinde inceleyen komisyon, 
TBMM çatısı altında ailelere ve 
bireylere destek olacak çalışmalar 
konusunda hassasiyet gösteriyor.

‘GEREKLİ OLAN YASAL 
DÜZENLEMELERİ TBMM OLARAK 

TESPİT EDECEĞİZ’
Konya’da bulunmaktan ve 

Konya’da yapılan çalışmaları ye-
rinde görmekten dolayı çok mutlu-

luk duyduğunu ifade eden TBMM 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
Kemal Çelik, down sendromu, 
otizm ve diğer gelişim bozukluk-
larının yaygınlığının tespiti ile ilgili 
bireylerin ve ailelerinin sorunları-
nın çözümü için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
komisyonun kurulduğunu belirtti. 
Çelik, “Burada da gördük ki beledi-
yelerimiz de hem şimdiki belediye 
başkanımız hem önceki belediye 
başkanlarımız çok şeyler yapılmış, 
çok şeyler yapılması da planlanıyor. 
Şu anda inceleme yaptığımız ve 
istişare toplantımızı yaptığımız Sel-

çuklu Otizmli bireyler Eğitim Vakfı 
da bunun en güzel örneklerinden 
biri olarak karşımıza çıktı. Konya’da 
valilik, kurumlar, belediyeler ve si-
vil toplum kuruluşları uyum içinde 
güzel çalışmalara imza atıyor. 

TBMM’de milletvekili arkadaş-
larımızla birlikte bu işe yoğunlaştık, 
odaklandık şu anda hep beraber 
bazı sonuçlara doğru gidiyoruz. 
Bizlerde alanda gerekli olan yasal 
düzenlemeleri TBMM olarak tes-
pit edeceğiz ama tespit ettiğimiz 
şeylerin uygulanabilir olmasına da 
önem vereceğiz” dedi.

‘OTİZM TÜM DÜNYANIN 

BİR GERÇEĞİ’
Otizm ve diğer gelişim bozuk-

lukları konusunda erken tanının 
büyük önem taşıdığını söyleyen 
Başkan Çelik, “Otizm tüm dünya-
nın bir gerçeği ve bu konu ile ilgili 
olarak toplumsal duyarlılık ve far-
kındalık oluşturacak çalışmalar çok 
önemli. 

Çünkü her hastalıkta olduğu 
gibi otizm konusunda da erken 
tanı konulan ve doğru eğitim alan 
çocukların yaklaşık yüzde ellisinde 
otizmin belirtileri kontrol altına alı-
nabilmekte, gelişim sağlanmakta 
ve büyük ilerleme kaydedilmekte-

dir. Bu noktada yapılan tüm çalış-
maların ne kadar değerli olduğunu 
görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKE GENELİNDE FAYDALI 
SONUÇLAR ALACAĞIMIZA 

İNANIYORUM’
Meclis çatısı altında oluşturu-

lan Araştırma Komisyonuna ev 
sahipliği yapmaktan dolayı büyük 
memnuniyet duyduklarını dile ge-
tiren Selçuklu Otizmli Bireyler Vak-
fı Başkanı Mustafa Ak ise, “TBMM 
Araştırma Başkanı ve değerli üye-
lere çok teşekkür ediyorum. SOBE 
olarak bu yapılan çalışmaların çok 
verimli olacağına, sadece Konya’da 

değil tüm ülke genelinde faydalı 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. 
İlgilendiğimiz bu alanlarda ailelere 
ve bireylere büyük destek sağla-
nacaktır. Komisyonumuz bu amaç 
doğrultusunda ailelere moral kay-
nağı olacak başarılı çalışmaların 
önünü açacaktır. Bizlerde SOBE 
Vakfı olarak araştırma komisyonu-
nun çalışmalarına gerekli tüm des-
teği verecek mevcut standartların 
daha da yükselmesi için zemin ha-
zırlayacağız” diye konuştu.

Tüm yapılan çalışmaların kayıt 
altına alındığı istişare toplantısı, 
kamu kurum ve kuruluş bünye-
sinde hizmet veren uzmanların su-
numları ile sona erdi. Düzenlenen 
istişare toplantısına TBMM Araş-
tırma Komisyonu Başkanı Kemal 
Çelik ve komisyon üyeleri, Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK 
Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, Konya merkez ve ilçe 
kaymakamları, İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, Aile ve Sos-
yal Politikalar İl Müdürü İbrahim 
Akyüz, Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, 
SOBE Başkanı Mustafa Ak, SOBE 
Eğitim Direktörü Binyamin Birkan, 
sivil toplum kuruluşları temsilcile-
ri, belediye ve diğer kamu kurum 
temsilcileri ile SOBE’den hizmet 
alan aileler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nden
çölyak hastalarına müjde

Meram’da her doğan
için bir fidan dikiliyor

Bağları, ormanları ve her tonu-
nu içinde barındırdığı yeşil doku-
suyla, şiirlere, şarkılara, seyahat-
namelere konu olan Meram’ın eski 
günlerine yeniden kavuşabilmesi 
adına başlatılan ağaçlandırma ça-
lışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu 
çerçevede Meram Belediyesi tara-
fından ‘Her doğan bir fidan’ adıy-
la yeni bir çalışma başlatıldı. Proje 
kapsamında ilçe genelinde doğan 
her yeni bebek için bir fidan diki-
lecek. Çalışma, Meram Belediye-
si’nin ‘İyi ki doğdun bebek’ projesi 
ile birlikte yürütülecek. meram.
bel.tr adresindeki ‘İyiki doğdun 
bebek’ bölümüne kaydı girilen be-
bek hem çeşitli hediyelerle hemde 
kendi adına dikilen fidanla dünya-
ya merhaba diyecek.
YENİBAHÇE MAHALLESİNDE 70 BİN 
METREKARELİK BİR ALANDA 10 BİN 

FİDAN DİKİLECEK
Bu amaçla ilk etapta Yenibah-

çe Mahallesinde 70 bin m²’lik bir 
alan hazırlandı. Yaklaşık 10 bin 
fidanın toprakla buluşturulmasının 
hedeflendiği bölgeye ilk çam ağacı-
nı da tüm Meramlılar adına Başkan 
Mustafa Kavuş dikti. Meram’da 
aramıza yeni katılan bebeklerin 
“Her Doğan Bir Fidan Projesi” ile 
karşılanacağını ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Meram’da dünyaya gözlerini açan 
her bir yavrumuz için bir fidanı 
özel olarak oluşturduğumuz bu 
alanda isimlerinin asılı olduğu bir 
künyeyle toprakla buluşturacağız” 
diye konuştu.Proje ile ağaç ve or-
man sevgisi kazandırmak, vatan-
daşların çevreye olan duyarlılıkla-
rına katkı sağlamak ve yeşil alanın 
artırılması yönünde farkındalığı 

artırmak amacı taşıdıklarını ifade 
eden Başkan Kavuş, “Burada diki-
len her fidan, çocuklarımızla birlik-
te büyüyecek. Adına dikilen ailenin 
bir parçası olarak bu farkındalığı 
sağlamayı hedeflediğimiz bu proje 
geleceğimizi ve doğamızı kurtar-
mak adına atılan önemli adımlar-
dan biri olacak” dedi.

‘GÖNLÜMÜZDE YATAN HER BİR 
MERAMLI İÇİN BİR FİDAN’

Sadece bu proje ile değil, Me-
ram’ın dillere destan güzelliğine 
yeniden kavuşabilmesi adına ağaç-
landırma ve yeşillendirme çalışma-
larına büyük önem verdiklerinin 
altını çizen Başkan Kavuş, sözleri-
ni şöyle sürdürdü; “Havası, suyu, 
toprağı, yeşiliyle Meram’ı eski 
ihtişamlı günlerine yeniden dön-
dürmek, hemşehrilerimize burada 
yaşamanın ayrıcalığını ve mutlu-
luğunu yaşatmak bizim belediye 
olarak en önemli görevlerimizden 
biridir.Gönlümüz asıl, yaklaşık 
350 bin kişinin yaşadığı Meram’da 
her bir hemşehrimiz için bir fida-
nı toprakla buluşturarak kişi ba-
şına düşen yeşil alan miktarını 
kat be kat artırmayı arzu ediyor. 
Bu bizim uzun soluklu hedefimiz. 
Başladığımız projede bunun ilk ba-
samağı olacak inşallah. İmkanlar 
el verdiği sürece, sadece biz değil 
toplumun diğer dinamiklerini ha-
rekete geçirerek ve devletin diğer 
kurumlarıyla ortak hareket ederek 
bu hedefe ulaşmanın gayretinde 
olacağız.” Başkan Kavuş fidanı top-
rakla buluşturmasının ardından fi-
dan dikiminde çalışan personeline 
özverileri için teşekkür ederek tatlı 
ikram etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nin Çölyak hastalarının kullanması gereken glutensiz ekmek üretimi için yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü 
çalışmalar meyvesini verdi. Başkan Kılca’nın seçim beyannamesinde bulunan glütensiz ekmek projesi hayata geçiyor

Fiziki, sosyal ve kültürel alanlar-
daki yatırımlarının yanı sıra sosyal 
projeleriyle adından söz ettirmeye 
devam eden Karatay Belediyesi’n-
den bir müjde de Çölyak hastaları-
na geldi. Karatay Belediyesi, Çölyak 
hastaları için glutensiz ekmek üre-
timi için yaklaşık 7 aydır sürdürdü-
ğü çalışmalarda son aşamaya geldi.

Projeyle ilgili müjdeyi Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca verdi. 
Söz konusu projenin 31 Mart Yerel 
Seçimleri Beyannamesi’nde de yer 
verdiğini hatırlatan Başkan Hasan 
Kılca, büyük bir titizlikle yaptıkla-
rı çalışmanın meyvesini verdiğini 
söyledi.

BAŞKAN HASAN KILCA’DAN 
GLUTENSİZ EKMEK MÜJDESİ!
Kılca, “Ülkemizde çok da tanın-

mayan ama gluten hassasiyetleri 
nedeniyle çok sıkıntı çeken vatan-
daşlarımız var. Arpa, buğday, çav-
dar gibi tahıl ürünlerindeki gluten 
maddesinin söz konusu vatandaş-
larımızın vücutlarında meydana 
getirdiği tahribat nedeniyle her ek-
meği ve bazı tahıl mamullerini tü-
ketemiyorlar. Bu hassasiyet, aşağı 
yukarı insanımızın ortalama yüzde 
1’inde var. 

Konya’da yaklaşık bin 700 civa-
rında bu hassasiyeti olan hemşeh-
rimiz olduğunu biliyoruz ve bunun 
da önemli bir eksiklik diye düşü-
nüyoruz. Bu hemşehrilerimiz de 
konuyu bizlere sık sık iletiliyorlardı. 
Çünkü maalesef Konya’da gluten-
siz ekmek üretimi yoktu. Gluten 
hassasiyeti bulunan hemşehrileri-
miz bugüne kadar ya çeşitli illerden 
siparişle ve neredeyse 8-10 kat faz-
la bir maliyetle ekmeklerini temin 
ediyorlardı ya da glutensiz unla 
ekmeklerini kendileri yapıyorlardı. 

Bizler de bu talebe kayıtsız kal-
madık ve bu projeyi 31 Mart Yerel 
Seçimleri Beyannamemize ekledik. 
Seçimlerin hemen ardından çalış-
malara başladık ve bu kapsamda 
da Türkiye’nin dört bir yanında 
glutensiz ekmek üreten belediyeler 
ile birçok firmayı ziyaret ederek ça-
lışma yaptık. Bunun yanı sıra Kon-
ya Çölyak Derneği’yle de istişareler 
yaptık. Bu çalışmalarımız netice-
sinde de yıllardır ‘Sofranızın Bere-
keti’ sloganıyla hemşehrilerimize 
hizmet veren Karatay Halk Ekmek 
Fabrikamızda glutensiz ekmek üre-
timine başlama kararı aldık” ifade-
lerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZ, GLUTENSİZ 
EKMEKLERİNİ SALI GÜNÜ ALMAYA 

BAŞLAYABİLECEK
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, glutensiz ekmek üreti-
mi için artık gerekli tüm çalışmayı 
tamamladıklarını ve üretime hazır 
olduklarını açıkladı ve söz konusu 
üretim için Karatay Halk Ekmek 
Fabrikası’nda ayrı bir üretim alan 
oluşturduklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Karatay Halk 
Ekmek, yıllardır hemşehrilerimize 
kaliteli ekmek hizmet veriyor. Bu 
tesisimizde glutensiz ekmek üreti-
mi için ayrı bir alan oluşturduk. Zira 
bilindiği gibi normal ekmeğin üre-
tildiği buğday ununun glutensiz un 
ile karışmaması yani bir izolenin ol-
ması gerekiyor. Bu konudaki çalış-
malarımızı tamamladık ve burada 
glutensiz unla yapılan 60 gramlık 
ekmeklerimiz, hijyenik bir şekilde 
poşetlenerek belediye hizmet bi-

namızın yanında kurduğumuz Glu-
tensiz Ekmek Büfemizde Salı günü 
itibariyle satışa sunulacak. Piyasaya 
göre çok daha ucuza glutensiz ek-
meklerini büfelerimizden temin 
edebilecekler. Karatay Belediyesi 
olarak Konya’daki bütün Çölyak 
hastalarının ekmek talebini karşıla-
yabilecek kapasitedeki üretimimizi 
talebe göre daha da arttırabiliriz. 
Hatta yine talep olursa simit, ku-
rabiye gibi ürünlerin de üretim ve 
satışı ileriki zamanlarda yapılabile-
cek. Belediyemizin yanında kurdu-
ğumuz Glutensiz Ekmek Büfemizi 
5 Kasım Salı günü saat: 11:00’da 
hizmete sunacağız. Tüm hemşehri-
lerimizi bekliyoruz. Ben, projemizin 
hemşehrilerimiz ve şehrimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.”
n HABER MERKEZİ
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Yapılan genel kurulla güven tazeleyerek yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Temel Karamollağlu, 
“Ekonomiden ekolojiye, adaletten demokrasiye, tarımdan sanayiye, eğitimden dış politikaya sürekli savrulan bir Türkiye var” dedi 

Türkiye sürekli savruluyor!
Saadet Partisi’nin 7’nci Olağan 

Büyük Kongresi “Gelecek Saadet 
ile gelecek” teması ile Türkiye’nin 
81 ilinin dışında Saadet Partisi Av-
rupa teşkilatlarından da yoğun bir 
katılımı ile gerçekleştirildi. Ankara 
Spor Salonu’nda gerçekleşen Saadet 
Partisi’nin 7’nci Olağan Kongresine 
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kuru-
lu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ESAM 
Genel Başkanı Recai Kutan, Saadet 
Partisi eski Genel Başkanı ve YİK 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak, 
Saadet Partisi  Genel Başkan Yardım-
cıları, Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Abdülkadir Karaduman, Saadet 
Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. 
Cihangir İslam, 81 ilin il başkanı, baş-
kan yardımcıları, AGD Genel Başkanı 
Salih Turhan, AK Parti Grup Başkan 
Vekili Emin Akbaşoğlu ile AK Parti 
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı 
Kan, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faik Öztrak, İyi Parti Genel Başkan 
Yardımcısı  Salim Ensarioğlu, İçişleri 
Eski Bakanı İdris Naim Şahin, Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcı-
sı  Tevfik Eren, Demokrat Parti Ge-
nel Başkan Yardımcıları  Muhammet 
Kelleci, Rıfat Melik Aktaş, Demokrat 
Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Uğur Gürel, Vatan Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Zafer Kars,  Hüda Par 
Genel Başkan Yardımcıları Mahmut 
Şahin ile Hüseyin Yılmaz’ın yanı sıra 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı ve Bem Bir-Sen 
Genel Başkanı Levent Uslu, Türk-İş 
Genel Başkan Yardımcısı  Ramazan 
Ağar, Tez-Koop İş Sendikası Genel 
Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile 
Genel Başkan Danışmanı  Mehmet 
Babadağ, Dünya Ehlibeyt Vakfı Ge-
nel Başkanı  Fermani Altun ve TOBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 
Delibaş ile on binlerce partili katıldı. 
Hasan Hüseyin Öz, Hasan Hüseyin 
Uyar, Lütfi Yalman, Tacettin Çetinka-
ya ve Necati Eroğlu Konya’dan Genel 
İdare Kurulu’na (GİK) giren isimler 
oldu.

KONYA’DAN YOĞUN İLGİ
Yaklaşık 18 yıldır siyaset sahne-

sinde yer alan Saadet Partisi’nin 7’nci 
Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor 
Salonu’nda gerçekleştirirdi. Milli Gö-
rüşün kalesi olarak nitelendirilen ve 
Milli Görüş hareketinin başlangıcı 
Konya’dan yoğun katılım sağlandı. 
Konya’dan Saadet Partisi il ve ilçe 
başkanlıklarının organizasyonuyla 
otobüslerle Ankara’ya giden Milli 
Görüşçülerin yanında özel araçlarıyla 
gidenler de oldu. 

ARENA SABAH SAATLERİNDEN 
İTİBAREN DOLDU

Türkiye’nin dört bir tarafından 
Saadet Partisi 7. Olağan İl Kongresi 
için partililer Ankara Spor Salonu’na 
akın etti. Partililer Mücahit Erbakan, 
Bilge Başkan Temel Başkan, işte 

ordu, işte komutan sloganıyla kong-
renin heyecanına ortak oldu.
MİLLETVEKİLİ KARADUMAN KONYALI 

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ 
Saadet Partisi 7. Olağan Genel 

Kurul öncesi, Saadet Partisi Konya 
Milletvekili Abdülkadir Karaduman, 
Konya’dan programı takip etmek 
için Ankara’ya giden gazetecilerle 
bir araya geldi. Kahvaltı programı ile 
gazetecilerle buluşan Karaduman, 
“Önemli bir tarihin yıldönümünde 
Saadet Partisi olarak 7. Olağan Kong-
remizi gerçekleştiriyoruz. İdeolojiler 
ve kanaatler farklı olabilir.  Kongre-
miz, ayrıştırmaların ve kutuplaşma-
nın ortadan kalktığı bir kongre olsun” 
dedi. 

Birlik ve beraberliğin güçlendiril-
mesi için Saadet Partisi olarak hay-
kırışlarına devam edeceklerini söy-
leyen Karaduman, “Yine bu kongre 
ile Milli Görüş hareketinin ikinci 50. 
yılının vizyonu çizilecek. Milli Görüş 
camiası olarak bütün mazlumların 
umuduyuz. Türkiye’de siyaset yeni-
den dizayn ediliyor. Yeni siyasi par-
tilerin arenaya çıkacağı bu günlerde 
kongremizi önemli buluyoruz. Böy-
lesine hareketli bir siyasi iklim içinde 
Saadet Partisi’nin iktidara yürüyüşü-
nün mesajını vereceğiz bu kongre ile. 
Çünkü iktidar için deniz değil, kum 
bitti. Meselelerin çözümü, Milli 
Görüş anlayışı ile çözüme ka-
vuşturulabilir” diye konuştu. 

‘50 YILLIK SİYASİ 
HAFIZAMIZ VE ÇOK 

KIYMETLİ 
İLKELERİMİZ VAR’
Saadet Partisi 7. 

Olağan Genel Kurul’da 
açış konuşmasını Saadet 
Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Ömer Faruk Yazıcı 

yaptı. Yazıcı, “Gelecek 50 yılın heye-
canını iliklerimize kadar hissediyo-
ruz. 50 yıllık siyasi hafızamız ve çok 
kıymetli ilkelerimiz var. Hak, adalet 
ve kardeşlik değerimiz Milli Görüşü 
değerli kılıyor. Bizim sınırımızda bü-
tün insanlık ve onların huzuru, refahı 
vardır. Bizim farkımız inancımız ve 
samimiyetimizdir. Bu yüzden çok ça-
lışmalıyız. Gelenekleri olmayan par-
tilerin geleceği de yoktur. Gelecek, 
Saadet ile gelecek. Partimizin ortaya 
koyduğu ideallerle geleceğe damga-
mızı vuracağız” dedi. 

‘50 YIL ÖNCEKİ 
HEYECANIMIZ NEYSE, BUGÜNKÜ 

HEYECANIMIZ DA AYNIDIR’
Saadet Partisi 7. 

Olağan Kongresi ile 
güven tazeleyerek, 
yeniden başkan seçi-
len Temel Karamol-
laoğlu, konuşmasına 
“Yarın elbet bizim-
dir” diyerek başladı. 
Toplumun tüm kesi-

mine birlik ve beraberlik çağrısında 
bulunan Karamollaoğlu, “Bugün, 
tarihi bir gün. Siyaset sahnesine çı-
kışımızın 50. yılını geride bıraktık. 
Önce ahlak ve maneviyat, hak, hu-
kuk ve kardeşlik diyoruz. Siyasete ve 
konjonktüre göre şekil almadık. İlke, 
aldatmayan ve aldatılmamak gör-
mek isteyen bu kongreye katılanlara 
baksın. Siyasi hayatımızın ilk temeli 
Konya’dan atıldı. Gelecek baharla-
rı müjdeleyenler, bugün bu salonu 
doldurdu. 50 yıl önceki heyecanımız 
neyse, bugünkü heyecanımız da ay-
nıdır. Bu kongre yaşanabilir, yeniden 
büyük Türkiye’nin işaret fişeğidir” 
ifadelerini kullandı. 

‘İSRAF VE YOLSUZLUĞUN 
HAD SAFHAYA ÇIKTIĞI 

BİR TÜRKİYE VAR’
“Ekonomiden ekoloji-

ye, adaletten demokrasiye, 
tarımdan sanayiye, eğitim-
den dış politikaya sürekli 
savrulan bir Türkiye var” 

diyen Karamollaoğlu, 
“Ekonomisi 

dar boğaza girmiş, tarım ve hayvan-
cılığı bitmiş, bütün birikimleri ‘Var-
lık Fonu’ adı altında ipotek edilmiş 
bir Türkiye var. Yaklaşık 500 binin 
üzerinde çiftçinin tarımı bıraktığı, 3 
milyon hektardan fazla tarım ara-
zisinin betona, inşaata kurban edil-
diği bir Türkiye var. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez, borçlanabilmek 
için ‘Borçlanma Genel Müdürlüğü’ 
kurmak zorunda kalmış bir Türkiye 
var. Komşularla sıfır sorun diye yola 
çıkıp, sorunlu olmadığı tek bir kom-
şusu kalmayan bir Türkiye var. Ola-
ğanüstü halin olağan hale geldiği, 
baskı ve tahakkümün arttığı, farklı 
ve muhalif seslerin susturulduğu, 
devletin omurgasını oluşturan ku-
rumların yıpratıldığı bir Türkiye var. 
Adalet olgusu iflas etmiş, mağdur-
lar ordusu oluşmuş bir Türkiye var. 
İltimas, adam kayırma, torpil ve 
partizanlığın sıradanlaştığı, israf ve 
yolsuzluğun had safhaya çıktığı bir 
Türkiye var. Eğitimi yazboz tahta-
sına dönmüş, Aile yapısı, toplumsal 
bağları zayıflamış bir Türkiye var. 
Gençlerin gelecekten ümidini kesti-
ği, Yarınlara dair umutların tükendi-
ği bir Türkiye var. 3 Kasım 2002 Ak 
Parti’nin iktidara gelişinin ilk günü 
olmuştu. 3 Kasım 2019’da iktidar-
dan ayrılışının tescillendiği gün ola-

rak tarihe geçecektir. Çünkü AK 
Parti miadını doldurmuştur. 

Ne yazık ki, Türkiye’ye vere-
bileceği hiçbir şey kalma-

mıştır. Yorgundur, Tür-
kiye’yi de yormaktadır. 
Bitkindir, Türkiye’yi 
de bitirmektedir. Adı 
Adalet ve Kalkınma 

Partisi olmasına rağ-
men ne adaleti kalmıştır, 

ne de kalkınması” dedi.

İLİKLERİ İLE DEĞİL İLKELERİ
 İLE ÜNLÜ BİR HAREKET

Gelecek 50 yılı yine Milli Görüş-
çülerin, inşa edeceğini dikkat çeken 
Karamollaoğlu, “Çünkü Saadet Par-
tisi; siyaseti mevki ve makam için 
değil, Allah rızası için yapan, tertemiz 
bir kadronun adıdır. Bu kadro kimse-
ye tuzak kurmaz. Kimseye kumpas 
yapmaz. Kimse ile gizli kapaklı işlerde 
bulunmaz. Bu kadronun tek bir derdi 
vardır, o da bu ülkeye, bu millete olan 
aşkıdır, sevdasıdır. Allah sizlerden 
razı olsun. Sizler Türkiye’nin umudu-
sunuz. Türkiye’nin aydınlık geleceği-
siniz. Herkes Bilmeli ki, Biz Ak Parti’yi 
Değil Yanlış politikalarını eleştiriyo-
ruz.  Saadet Partisi hiçbir kimsenin, 
hiçbir partinin hasmı veya düşmanı 
değildir. Biz partileri değil politikaları 
eleştiririz. Biz kişileri değil zihniyetleri 
eleştiririz. Bu yüzden 50 yıl boyunca 
milletin inancıyla, değerleriyle mü-
cadele edenlere nasıl karşı çıktıysak, 
bugünde; milletin inancını istismar 
edenlere karşı çıkıyoruz. 50 yıl bo-
yunca halkın değil tankın yanında du-
ranlara nasıl karşı çıktıysak bugünde; 
halkın değil rantın yanında duranlara 
karşı çıkıyoruz. 50 yıl boyunca mil-
letin kaynaklarının bir avuç mutlu 
azınlığa aktarılmasına nasıl karşı çık-
tıysak bugünde; milletin imkânlarının 
bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı 
çıkıyoruz. 50 yıl boyunca milletin ira-
desine ipotek koymaya kalkan laikçi, 
dayatmacı vesayet anlayışına nasıl 
karşı çıktıysak, bugünde; vesayeti 
kaldıracağız diyerek iktidara gelip, 
kendi kişisel vesayetlerini kurmaya 
kalkanlara karşı çıkıyoruz. Bundan 
sonra da karşı çıkmaya devam ede-
ceğiz. Kınayanların kınamasına aldır-
madan inandığımız doğruları en gür 
şekilde haykırmaya devam edeceğiz. 
Çünkü Milli Görüş gömleği ilikleriyle 
değil ilkeleriyle ünlüdür. Biliyoruz ki; 
bu ilkelere inanan ve bu ilkelere göre 
çalışan idareciler ancak efsanevi hiz-
metlerin altına imza atabilirler. Şayet, 
aynı yöneticiler gömleği çıkarır ve bu 
ilkelerden uzaklaşırlar ise, asla benzer 
başarıyı sağlayamazlar. Zira koltuğu 
değil Hakkı üstün tutanlar, ülkelerine 
ve insanlığa büyük hizmetler yapar-
lar” diye konuştu. 

82 MİLYONU KUCAKLAYACAĞIZ
Bugünden itibaren köy köy, ilçe 

ilçe çalışacaklarını ifade eden Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, şu cümleler ile konuş-
masını noktaladı: “Dağ, ova, mezra 
ayırmayacağız. Sokaktan caddeye, 
twitter’dan youtube her yerde ola-
cağız. Her yere ulaşacağız. Her ka-
pıya gideceğiz, Her eli tutacağız. Her 
yüreğe dokunacağız. 82 milyonu 
kucaklayacağız Allah, bütün insan-
lık için çıktığımız bu kutlu yürüyüşü 
şimdiden mübarek kılsın. Zafer ina-
nanlarındır ve zafer yakındır” şeklin-
de konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLATemel Karamollaoğlu
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Mobilya deposu 
alevlere teslim oldu!

İçerisinde mobilyaların bulun-
duğu depoda çıkan yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü. 
Yangın sonrası depo kullanılamaz 
hale geldi. Yangın, 15.00 sırala-
rında merkez Selçuklu ilçesi Mo-
bilyacılar Sanayi Sitesi Çevreli So-
kak’taki mobilya deposunda çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, içerisinde 
mobilyaların bulunduğu depoda 
henüz bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Depodan yükselen du-
manları gören vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve çok 
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İt-
faiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat sü-
ren çalışmaları sonucunda yangın 

kontrol altına alınarak söndürül-
dü. Yangının tekrar büyümemesi 
için itfaiye ekipleri bir süre daha 
soğutma çalışmalarını sürdürdü. 
Yangın anında içeride kimsenin 
bulunmadığı belirtildi. Mobilyala-
rın zarar gördüğü yangında büyük 
çapta maddi hasar meydana geldi. 
Yangını fark eden esnaftan Samet 
Öztürk, “Dumanlar çıkmaya başla-
dı, biz arkada yemek yiyorduk. He-
men itfaiyeye haber verdim. Yan 
tarafımızda zaten esnaf arkadaşlar 
komşumuz. Hemen hepsine haber 
verdik. Sonra da itfaiye ekipleri 
geldi” ifadelerini kullandı. Yangın-
la ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Konya’da bir binanın girişinde 
terk edilmiş halde bulunan Suriye 
uyruklu olduğu öğrenilen ikiz bebek 
ve 3 yaşlarındaki kardeşleri hasta-
nede yapılan kontrollerinin ardından 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ekipleri tarafından koruma altına 
alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 
14.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut 
Sokak’ta bir binanın girişinde Suriye 
uyruklu olduğu belirlenen yaklaşık 
2,5 aylık olduğu tahmin edilen kız ve 
erkek ikiz bebek ile 3 yaşlarında kız 
çocuğu bulundu. Çevredeki vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 3 kardeşi am-
bulansla Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırdı. Ambulanstaki 

sağlık görevlileri tarafından bezleri 
değiştirilen bebekler, kaldırıldıkları 
hastanede de sağlık kontrolünden 
geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi Çocuk Acil Doktoru Ayşegül 
Yücel, “Bakımsızlar, beslenmedik-
lerini düşünüyoruz, vücut ısıları 
düşüktü. Hastanemizde ilk bakım-
ları yapıldı, beslenmeleri sağlandı. 

Sağlık muayenelerinde herhangi bir 
sıkıntı görülmedi. Bunun üzerine 
Sosyal Hizmetlerle iletişime geçildi 
ve çocuk şube ile koordineli olarak 
çalışılarak çocukların hızlıca çocuk 
evlerine sevki planlandı. Hastane-
miz ilk bakımlarını yaparak onları 
sıcak bir şekilde karşılamıştır” ifade-
lerini kullandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Çocuk Acil Bölümünde yapı-
lan müdahalelerinin ardından sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenilen 
üç kardeş, polis ekiplerinin eşliğinde 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ekipleri tarafından koruma altına 
alınarak sevgi evlerine teslim edildi. 
Polis, çocukların ailelerini bulmak 
için çalışmalarını sürdürüyor.
n İHA

Birkaç gün önce sokağa terk edilmiş biri ikiz 3 bebek haberi yürekleri sızlatmış, bunu yapanların vicdansız olacağı 
yorumları yapılmıştı. Aradan birkaç gün geçti, bu kez de 1 haftalık bebeğin sokağa terk edildiği haberi geldi

Terk edilmiş bir 
bebek vakası daha!

Konya’da çöp konteynerlerinin 
yanında kundağa sarılı halde terk 
edilmiş erkek bebek bulundu. Kon-
ya’da dün de 3 aylık kız ve erkek ikiz 
bebek ile 3 yaşlarında kız çocuğu 
bulunmuştu.

Olay, saat 19.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas 
Mahallesi Karlık Sokak’ta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre-
de yaşayan vatandaşlar Karlık So-
kak’taki çöp konteynerlerinin yanına 
bırakılan 1 haftalık olduğu tahmin 
edilen kundağa sarılı bebeği fark etti. 
Bebeğin ağlama sesi üzerine çevre-
deki vatandaşlar durumu fark ede-
rek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 
Üşüyen bebek eve alınarak ısıtılma-
ya çalışıldı. Olay yerine gelen sağlık 

ekipleri, ilk müdahaleyi yapmasının 
ardından bebeği Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine götürdü. Be-
beğin sağlık durumunun iyi olduğu 
ve ailesinin bulunması için çalışma 
başlatıldığı öğrenildi.

Bebeğin bulunduğu sokakta 
oturan ve bebeği fark eden Erkan 
Gebeş, bebeği kundakta gördüğü-
nü ve polise haber verdiğini söyledi. 
Ambulans ve polisi çağırdığını an-
latan Gebeş, “Ambulans geldi, ben 
de polis çağırdım. Polis buraya baktı 
inceledi gitti. Camiden gelen iki tane 
abi vardı onlar bize haber verdi” 
dedi. Öte yandan, Konya’da dün de 
3 aylık kız ve erkek ikiz bebek ile 3 
yaşlarında kız çocuğu bulunmuştu.
n İHA

Sokağa terk edilen 3 bebek koruma altında

Öldürülen kişinin cinayet zanlıları tutuklandı
Ilgın ilçesinde iki haftadır kayıp 

olarak aranan kişiyi bıçaklayarak 
öldürüp su kuyusuna attıkları iddi-
asıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı 
tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirli-
ğindeki işlemleri tamamlanan zan-
lılar Hasan M. (33) ve Kerim K. (31) 
ile suça karıştığı öne sürülen ağa-
beyi Kemal K. (38) Ilgın Adliyesi’ne 
sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri al-
tında adliyeye getirilen zanlılar, 
çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza ha-
kimliğince tutuklandı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, Ilgın ilçe-
sinde 16 Ekim’de ailesi tarafından 
kayıp müracaatında bulunulan Ali 
Yanar’ın (38) öldürülmüş olabile-
ceği ihtimali üzerine başlattığı ça-
lışma kapsamında, dün iş ortakları 

olan Hasan M. (33) ve Kerim K. 
(31) ile suça karıştığı değerlendi-
rilen Kemal K’yi (38) gözaltına al-
mış, zanlılar suçlarını itiraf etmişti. 
Zanlıların gösterdiği su kuyusunda 
cesedi bulunan Ali Yanar, toprağa 
verilmişti.
n AA
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Teknoloji tutkunları AKINROBOTICS’te buluştu
Bilişim ve robotik teknolo-

ji alanında yaptığı çalışmalarla 
Türkiye’nin Vizyonu olan AKIN-
SOFT tarafından kurulan dün-
yanın ilk insansı robot fabrikası 
AKINROBOTICS, bir kez daha 
Türkiye’nin dört bir köşesinden 
gelen konuklarına kapılarını açtı. 

Robotik teknolojiler alnında 
yaptığı çalışmalarla hem ülke-
mizde hem de uluslararası ka-
muoyunda adından sıkça söz 
ettiren AKINROBOTICS’in; eği-
time destek kapsamında ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite öğ-
rencilerine robotik teknolojileri 
anlatmak, onlara yüksek teknoloji 
konusunda farkındalık kazandır-
mak için düzenlediği teknik gezi 
organizasyonları devam ediyor. 
Teknoloji meraklılarına kapılarını 
açan AKINROBOTICS, teknik gezi 

organizasyonlarının sekizincisini 2 
Kasım 2019 Cumartesi günü ger-
çekleştirdi. Ülkemizin farklı şehir 
ve çeşitli eğitim kurumlarından 
yaklaşık 3000 konuğun katıldığı 
organizasyonda, AKINROBOTI-
CS bünyesinde görevli alanında 

uzman mühendisler tarafından 
teknoloji meraklılarına robot ya-
pım süreci, yapay zekâ ve yüksek 
teknoloji hakkında bilgiler veril-
di. Organizasyona AKINSOFT – 
AKINROBOTICS Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Özgür Akın da katıldı. 

Yaptığı açıklamada Dr. Akın, “Bu-
gün bir kez daha burada teknoloji 
tutkunlarını buluşturuyoruz. Kul-
landığımız teknolojiyi onlarla pay-
laşıyor, bilgi transferi yapıyoruz. 
Geçmişten bugüne Ar-Ge süreç-
lerimizi inceleme ve hangi aşa-

malardan geçerek bugüne geldi-
ğimizi yerinde gözlemleme fırsatı 
bulabiliyorlar. Bizim bu program-
ları düzenlemekle öncelikli hedefi-
miz, teknolojimizi ülkemizin bilim 
yuvaları olan eğitim kurumları 
ile paylaşmak ve onların ufkunu 

açarak neler yapılabildiğini göster-
mek” dedi. 

Program kapsamında katılım-
cılara, AKINROBOTICS üretimi 
insansı robotlar tarafından müzik 
eşliğinde çeşitli gösteriler de ser-
gilendi. Keyifli anların yaşandığı 
gösteriler sonrası robotlar, onları 
beğeniyle izleyen konuklar tara-
fından büyük alkış aldı. 

Bilim ve teknolojinin ışığında 
her geçen gün hızla büyümeye 
ve ilerlemeye devam eden AKIN-
ROBOTICS; genç beyinlere yol 
göstermek, yüksek teknoloji konu-
sunda farkındalık oluşturarak on-
ları bu alanlara teşvik etmek için 
sahip olduğu sosyal sorumluluk 
bilinciyle teknik gezi organizas-
yonları gerçekleştirmeye devam 
edecek. 
n HABER MERKEZİ

Konya SMMMO 
seminerlerle eğitiyor

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
üyelerine ve stajyerlerine yönelik 
düzenlemiş olduğu eğitim faali-
yetlerine aralıksız devam ediyor. 
Konya SMMMO hizmet binasında 
yabancı işçi çalıştırma mevzuatı, 
kayıt dışı istihdam ve kişisel veri-
lerin korunması mevzuatı konulu 
seminer düzenlendi. Gerçekleş-
tirilen seminere, AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız ve oda 
üyeleri katıldı. Programda, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdü-
rü Murat Mustafa Yavuz, Meram 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür 
Yardımcısı Fatih Morbel ve Dr. 
Yalçın Bostancı tarafından sunum 
yapıldı.

‘EĞİTİM VE GELİŞİM 
FAALİYETLERİMİZE ARALIKSIZ 

DEVAM EDECEĞİZ’
Seminerin açılışında konuşan 

Konya SMMMO Başkanı Abdil 
Erdal, “Mesleğimiz gereği sürekli 
değişen mevzuatı takip ederken, 
bir taraftan da devamlı artan iş 
yükü karşısında mesleğimizi icra 
ediyoruz. Bu doğrultuda değerli 
meslektaşlarımızın bilgilendiril-
mesi amacıyla eğitim ve gelişim 
faaliyetlerimize aralıksız devam 
edeceğiz. Bugün yabancı işçi ça-
lıştırma ve kişisel verilerin korun-
ması konusunu işledikten sonra, 
12 Kasım’da örneklerle bağımsız 
denetim, 19 Kasım’da e-dönü-
şüm uygulamaları konularında 

seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. 
Yine mesleğimizle ilgili güncel ko-
nularla ilgili eğitim planlamamız 
devam etmektedir. E-defterlerin 
oluşturulma ve imzalanmasıyla il-
gili Gelir İdaresi Başkanlığının tek-
nik altyapısında oluşan sorundan 
kaynaklı meslektaşlarımız ayın son 
günü geç saatlere kadar sistemi 
beklemek zorunda kalmıştır. E-dö-
nüşümle ilgili Gelir İdaresi Baş-
kanlığımızın alt yapısının yetersiz 
olmasından kaynaklı gelecek dö-
nemlerde yaşanabilecek sıkıntılar-
dan dolayı yetkililerin bir an önce 
önlem alması gerekmektedir” şek-
linde konuştu.
‘ODAMIZIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ 

HIZLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’
Konya SMMMO Teknoloji Plat-

formunu hızla işleme aldıklarını 
belirten Başkan Erdal, “Odamızın 
dijital dönüşümünü hızla gerçek-
leştiriyoruz. Düzenlediğimiz semi-
nerlerde sürekli eğitim programı 
için de önem arz eden e-imzalı 
sertifikayı hayata geçiriyoruz. Gi-
rişte alınan dijital yoklamadan 
sonra meslektaşlarımız sertifika-
larına oda web sitemiz üzerinden 
ulaşabileceklerdir. Bunun yanında 
odamızın Whatsapp hattını işleme 
alarak üyelerimize kısa mesajın 
yanında, Whatsapp üzerinden de 
ulaşacağız. Ayrıca yeni web sitemi-
zi ve mobil uygulamamızı yılbaşı-
na kadar yetiştireceğiz” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Konya, milli teknolojide
öncü şehirlerden olacak

KSO Meclis Toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Kacır, Konya’nın milli teknoloji hamlesi-
nin öncü şehirlerinden biri olacağını söyledi. KSO Başkanı Kütükcü de yerli üretimin destekçisi olduklarını ifade etti

Konya Sanayi Odası, meclis top-
lantısında Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ı 
konuk etti. Bakan Yardımcısı Kacır, 
Konya’nın, milli teknoloji hamlesi-
nin öncü şehirlerinden biri olacağını 
söylerken, KSO Başkanı Memiş Kü-
tükcü de, yerli üretimi ve teknolojik 
dönüşümü sağlama hedeflerine, şe-
hir olarak en büyük desteği vermeye 
hazır olduklarını ifade etti.

Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in 
başkanlığında gerçekleştirilen ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuk ol-
duğu meclis toplantısında konuşan 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, nitelikli üretim odaklı bir 
Konya inşa ederek, ülkenin refah 
düzeyenin artmasına daha fazla kat-
kıda bulunmayı hedeflediklerini, bu 
bağlamda 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi ile 11. Kalkınma Planında 
ortaya konulan, yerli üretimi ve tek-
nolojik dönüşümü sağlama hedef-
lerine Konyalı sanayicilerin destek 
vermeye hazır olduğunu bildirdi.

KONYA’NIN HEDEFİ SAVUNMA 
SANAYİNDE İLK 3’E GİRMEK

Konuşmasında Konya’da 80 
farklı sektörde üretim yapıldığını, 
birçok sektörde ülkede en iddialı, en 
rekabetçi şehirlerden birinin Konya 
olduğunu ifade eden Kütükcü, şeh-
rin son dönemde savunma sanayi 
alanında öne çıktığını bildirdi. “Son 
dönemlerde savunma sanayi alanın-
da, hem milli projelerimizde hem de 

ihracatta ciddi varlık gösteriyoruz” 
diyen Kütükcü, “Şu anda Türki-
ye’nin savunma sanayi ihracatında 
Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antal-
ya’nın ardından 5. sıradayız. Orta 
vadede savunma sanayi ihracatında 
ilk 3’e girme hedefi koyduk. İnşallah 
bunu da başaracağız. 

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı 
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
Onaylı Tedarikçi Listesinde 22 firma 
ile Ankara’dan sonra en fazla firması 
bulunan şehiriz” ifadelerini kullandı.
KARMA ENDÜSTRİ BÖLGESİ ŞEHRİN 
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİNE 

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Konya’yı şehrin dinamikleriy-

le birlikte çalışarak yüksek katma 
değerli üretim yapan bir geleceğe 
hazırladıklarını ifade eden Kütük-
cü, Aselsan Konya Silah Sistemleri 
A.Ş.’nin kurulacağı bölgenin karma 
endüstri bölgesi ilan edilmesinin bu 

alandaki en kritik kararlardan biri ol-
duğunun altını çizdi. 

Kütükcü, şöyle devam etti: 
“Aselsan fabrikasının da bulundu-
ğu toplam 1 milyon 800 bin met-
rekarelik alan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız tarafından karma en-
düstri bölgesi ilan edildi. 

Bu karar şehrimizin yüksek kat-
ma değerli üretim geleceği için en 
kritik kararlardan birisiydi. Çünkü 
şehrimizi, yüksek katma değerli 
üretim yapan bir geleceğe hazırlı-
yoruz. Karma Endüstri Bölgemiz de 
inşallah bu hedefte, büyük kaldıraç 
etkisi gösterecek.”

KONYA, MİLLİ TEKNOLOJİ 
HAMLESİNİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİNDEN 

BİRİ OLACAK
Meclis toplantısının konuğu olan 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kacır da, Kon-
ya’da üretime katkı veren sanayici-

ler ile birlikte olmaktan memnuniyet 
duyduğunu söyledi. Konya gibi tari-
hi kimliği yüksek şehirlerin, ülkenin 
bundan sonraki hedeflerine ulaşma-
sında kritik ve stratejik roller üstlen-
mesinden büyük onur duyduğunu 
ifade eden Kacır, Konya’nın Aselsan 
yatırımı ile milli teknoloji hamlesinin 
de öncü şehirlerindin biri olma rolü-
nü üstleneceğini aktardı. Bakan Yar-
dımcısı Kacır, “Aselsan’ın, Konya’da 
Konyalı sanayicilerle birlikte yapa-
cağı önemli bir yatırım var. İnanıyo-
rum ki, nesiller boyunca bu yatırıma 
emek vermiş olan herkes hayırla 
yad edilecek. Konya’nın, Türkiye’nin 
milli savunma ve milli teknoloji ala-
nında önümüzdeki 10 yıllarda üst-
leneceği sorumluluklar bu yatırımla 
birlikte çok daha yükselecek ve çok 
daha hızlanacak. 

Konya, bundan sonra da bugüne 
kadar olduğu gibi Türkiye ekono-
misinin lokomotif şehirlerinden biri 
olma rolünü üstlenirken, bir yandan 
da milli teknoloji hamlesinin öncü 
şehirlerinden biri olma rolünü üstle-
niyor olacak” şeklinde konuştu.

Meclis ve meslek komitesi üye-
lerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejisi ile önümüz-
deki dönemlerde öncelik verilecek 
politikalar hakkında da bilgi veren 
Kacır, daha sonra sanayicilerin soru-
larını yanıtladı. Meclis toplantısında 
sanayicilerin sorunları ve talepleri ile 
ilgili istişarelerde de bulunuldu..
n HABER MERKEZİ

Eczacılara SUT Tebliği anlatıldı
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 

Bilgilendirme toplantısı TEB 5. Böl-
ge Konya Eczacı Odası ev sahip-
liğinde, oda konferans salonunda 
Konya, Hatay ve Karaman illerin-
den çok sayıda eczacının katılımıyla 
1-2 Kasım 2019 tarihlerinde Kon-
ya’da gerçekleştirildi. SUT Bilgilen-
dirme toplantısına eczacılar yoğun 
ilgi gösterdi.

SUT Rehberi Grubu Üyeleri 
Ecz. Ahmet Özçavuşoğlu, Ecz.Sey-
yan Sönmez Ateş, Dr. Ecz.Nojdar 
Gonca Bozkurt, Ecz. Zeynep Sön-
mez, Ecz Melek Karaman ve Ecz. 
Ali Erdem’in anlatımlarıyla SUT 
Bilgilendirme Toplantısı 1-2 Ka-
sım 2019’da TEB 5. Bölge Konya 
Eczacı Odası konferans salonun-

da eczacıların yoğun katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. SUT Bilgilendirme 
Toplantısı Konya Eczacı Odası Baş-

kanı Adem Açıkgöz’ün açılış ko-
nuşmasıyla start aldı. Daha sonra 
SGK İlaç Mevzuatı Şube Müdürü 

Dr. İ.Tuncay Alkan yaptığı kısa ko-
nuşmasında şu sözlere yer verdi.” 
Tıp’ın gelişmesi çok hızlı devam 
ediyor. Onun için eczacılarımız 
özellikle SUT ve Protokole dikkat 
etmelilerdir. Değerlendirmelerini 
ve takiplerini bu iki husus üzerinde 
yapmalılardır” dedi. Protokol ko-
nuşmalarının ardından SUT Bilgi-
lendirme toplantısına geçildi. Top-
lantının ilk gününde Ecz. Ahmet 
Özçavuşoğlu( İlaç Alım Protoko-
lü),Ecz Ali Erdem (ANTİ-TNF), Ecz. 
Zeynep Sönmez (SUT Ekleri), Ecz. 
Seyyan Sönmez Ateş (Göz İlaçları) 
konularında katılımcı eczacılara bil-
giler aktarırken, ilk günkü toplantı 
soru-cevap şeklinde son buldu. 
n HABER MERKEZİ
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Satılık Kaloriferli, 
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0531 710 88 76

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek ve kız 

öğrenci alınacaktır
Vakfımızda akşam yemeği ve 

kahvaltı verilmektedir
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İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94
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Fatma-Ali İhsan Ergül çiftinin kızları Nazire Rabia ile Havva-Ömer Özer çifti-
nin oğulları İbrahim Ethem bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Radyo Ülkü Yönetim Kurulu Başkanı M.Nurettin Özerdem’in kızı Kamile 
Ülkü, Ayşe-Halil Çınarlı çiftinin oğulları Veli ile dünyaevine girdi

Ergül ve Özer aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Nurettin Özerdem kızı 
Kamile Ülkü’yü evlendirdi

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Ergül ve Özer aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. 

Fatma-Ali İhsan Ergül çiftinin 
kızları Nazire Rabia ile Havva-Ö-
mer Özer çiftinin oğulları İbrahim 
Ethem bir ömür boyu mutluluğa 
‘Evet’ dedi. Genç çift için Büyük 
Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı’n-
da düğün organizasyonu gerçek-
leştirildi. 

Mutlu günlerinde Ergül ve 
Özer aileleri akrabaları, sevenleri 
ve dostları yalnız bırakmadı. Gele-
neksel Konya düğün pilavı ikramı-
nın yapıldığı düğünde Özer ailesi 
davetlilerle tek tek ilgilenerek da-
vetlilerin ’Hayırlı olsun’ temennile-
rini kabul etti. 

Yenigün Gazetesi olarak Er-
gül ve Özer ailelerine hayırlı olsun 
dileklerimizi iletiyor, Nazire Ra-

bia-İbrahim Ethem çiftine iki cihan 
saadeti diliyoruz. n MEVLÜT EGİN

Basın camiasının sevilen isim-
lerinden, Radyo Ülkü Yönetim Ku-
rulu Başkanı M.Nurettin Özerdem 
kızını evlendirdi. Sunay-M.Nuret-
tin Özerdem çiftinin kızları Kamile 
Ülkü ile Ayşe-Halil Çınarlı çiftinin 
oğulları Veli, dünyaevine girdi. 
Atiker Deluxe Karatay Toplantı ve 
Düğün Merkezi’nde gerçekleştiri-
len düğüne Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi 
Karaaslan, Bozkır Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı, MHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Güzide Çipan başta olmak 
üzere iş ve siyaset dünyasından çok 
sayıda davetli katıldı. Özerdem ve 
Çınarlı aileleri davetlileri kapıda 
karşılarken, düğünde davetlilere 
geleneksel Konya düğün pilavı ik-
ramında bulunuldu. Yenigün Ga-

zetesi olarak Özerdem ve Çınarlı 
ailelerini tebrik ediyor, genç çifte 

bir ömür boyu mutluluklar diliyo-
ruz. n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Öresin Han görkemli 
mimarisiyle dikkati çekiyor

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. 
Kılıçarslan’ın oğlu Melikşah tara-
fından 1188’de tarihi İpek Yolu 
üzerinde hem konaklama hem de 
ticaret yolunun güvenliğini sağla-
mak amacıyla inşa edilen Öresin 
Han, Anadolu’daki en eski Anado-
lu Selçuklu hanlarından biri olma 
özelliğini taşıyor.

Aksaray-Nevşehir kara yolun-
da, Aksaray’a 22 kilometre uzak-
lıktaki kervansaray, halk arasında 
“Tepesi Delik Han” olarak da bili-
niyor.  Mimari olarak Anadolu’da 
sadece iki örneği bulunduğu be-
lirtilen Öresin Han, hükümdarla-
ra misafirhane olarak ev sahipliği 
yapmasının yanı sıra döneminde 
borsa ve ticaret işlerinin görüşül-
düğü bir merkez olma özelliği de 
taşıyor.

Anadolu Selçuklu mimarisine 
özgü motiflerin kullanıldığı, 552 
metrekarelik bir alan üzerine dik-
dörtgen planlı yapılan handa, insan 
ve hayvanların barınacağı mekan-
lar, mutfak, depo, mescit, hamam 
gibi bağımsız bölümler de yer alı-
yor. 2010’da restorasyon çalışma-
larının ardından yerli ve yabancı 
turistlerin ziyaretine açılan hanı, 
yılda 100 binden fazla kişi ziyaret 
ediyor.

Aksaray Kültür ve Turizm Mü-
dürü Mustafa Doğan, hanın yapılı-
şının 2. Kılıçarslan’ın büyük oğlu, 
Aksaray ve Sivas Valisi Melikşah 
dönemine tarihlendiğini söyledi. 
Doğan, Öresin Han’ın Aksaray ve 
Nevşehir turist hattında yerli ve 

yabancı turistlerin en çok ziyaret 
ettiği kervansaraylardan biri oldu-
ğunu ifade etti.
‘EN GÖRKEMLİ KERVANSARAYLAR 

AKSARAY’DADIR’
İpek Yolu üzerinde, Anadolu 

Selçuklu döneminde yapılmış “en 
görkemli” kervansarayların Aksa-
ray’da olduğunu belirten Doğan, 
şöyle konuştu: “Bu kervansara-
yımız da görkemli ve zinde olan 
kervansaraylarımızdan (han) bir 
tanesi. 24 sütun üzerine inşa edil-
miş, taş işçiliğinin nadide örnekle-
rindendir. 

Geçmiş dönemde kervansa-
raylar ticari maksatlarla özellikle 
yolculuk esnasında konaklamada 
tercih edilen önemli yapılardır. Bu 
yapılar çok amaçlı faaliyet göster-
mişlerdir. Aksaray’ın kültürel zen-
ginliği içerisinde kervansarayların 
yeri apayrıdır.”

Doğan, 12. yüzyılda inşa edi-
len ve yapıldığı dönemde ticari ve 
yolculuk anlamında önemli bir iş-
levi olan kervansarayların bugün 
turizm amaçlı kullanıldığını anlattı. 
Bölgeye gelen turistlerin ecdat ya-
digarı eserlere hayran kaldığını an-
latan Doğan, “Bu kervansarayımız 
(Han) özellikle Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğümüz, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız ve ilgili kurumlarımızın 
restorasyon çalışmalarından sonra 
turizme açılmış durumda. Her yıl 
buraya gelen 100 binin üzerindeki 
yerli ve yabancı turist, Öresin Han’ı 
çok beğeniyor.” ifadelerini kullan-
dı.  n AA

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sembolü nadide türbe örneklerinden biri olan Konya’daki Gömeç Hatun Türbesi, 
mimari özellikleri ve kaleyi andıran yapısıyla ilgi çekiyor. Türbeler, ‘Anadolu’daki mührümüz’ olarak yorumlanıyor

Konya’nın Kız Kulesi:
Gömeç Hatun Türbesi

Musalla Mezarlığı içinde bulu-
nan ve Konya’nın Kız Kulesi olarak 
anılan Gömeç Hatun Türbesi, kale-
yi andıran yapısının yanında mima-
risindeki ince detaylarla da dikkat 
çekiyor. Havadan görüntülenen 
Gömeç Hatun Türbesi, mezarlık 
içerisindeki konumuyla dikkat çeki-
ci bir görüntü oluşturuyor.

Halk arasında ’Kız Kulesi, Kız 
Kalesi’ gibi isimlerle de anılan tür-
benin 4. Rükneddin Kılıçarslan’ın 
eşi Gömeç Hatun tarafından 13. 
yüzyıl sonu ya da 14. yüzyılın ba-
şında yapıldığı biliniyor. Anadolu 
Selçuklu döneminin kudretini de 
gözler önüne seren Gömeç Hatun 
Türbesi, Musalla Mezarlığı’nın içe-
risindeki konumuyla da farklılığını 
korumaya devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebi-
yat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdemir, tür-
benin mimari yapısından dolayı ’Kız 
Kulesi’ adıyla anıldığını ve mezarlık 
içinde bulunmasının türbeye ayrı 
bir değer kazandırdığını söyledi. 

Türbenin kaynaklarda mezar 
anıtı olarak belirtildiğini ifade eden 
Dr. Öğr. Üyesi Erdemir, “Çünkü alt-
ta cenazelik kısmı bulunmaktadır. 
Üzerinde de bir tarafı açık bir tarafı 
kapalı olan eyvan kısmı bulunmak-
tadır. 

Üzerindeki dışarıdan üst tarafı-
nı çeviren yerler bir kale görünümü 
oluşturduğu için Kız Kulesi, Kız Ka-
lesi gibi isimlerle de söylenir. Ama 
bildiğimiz şey bunun bir mezar anı-
tı ve türbe olarak yapıldığı kesindir. 

Şimdiye kadar Gömeç Hatun’la ilgi 
tarihi kaynaklarda fazla bir bilgiye 
rastlayamadık. 

Tarihi araştırmalardan Gömeç 
Hatunun 4. Kılıçarslan’ın eşi oldu-
ğunu biliyoruz. Onun özel hayatıyla 
ilgili fazla bir bilgimiz bulunmuyor” 
dedi.

Gömeç Hatun’un Selçuklu ge-
leneğini sürdüren, Selçuklu örf ve 
adetine göre yaşamış bir kişi oldu-
ğunu anlatan Erdemir, Musalla Me-
zarlığında böyle bir anıt türbenin 
yapılmasının o dönemde önemli 
bir şahsiyet olduğunun göstergesi 
olduğunu ifade etti.
‘SELÇUKLU TÜRBELERİ BİZİM TAPU 

SENETLERİMİZDİR’
Türbenin öneminin taşın, tuğ-

lanın ve özellikle çininin çok güzel 
kullanılan bir türbe olduğunu kay-
deden Erdemir, “Bizim çini mozaik 

dediğimiz malzeme ön cephesinde 
son derece güzel kullanılmıştır. Ke-
merlerinde, önünde muhtemelen 
mihrabında kullanılmıştır fakat 
mihrabı değiştiği için şu anda ger-
çek mihrabı yok. Muhtemelen Gö-
meç Hatun’un sandukasında çini 
kullanılmış olabilir. Bugün bir şey 
kalmamış ama dönemine ait çini 
sanduka olduğu kuvvetle muhte-
meldir” diye konuştu.

Selçuklu dönemindeki türbele-
rin öneminden bahseden Dr. Öğr. 
Üyesi Erdemir, “Selçuklu türbeleri 
bizim tapu senetlerimizdir. İçinde 
bulunduğumuz Musalla Mezarlığı 
ilk Selçuklu mezarlıklarındandır. 
Dolayısıyla bu mezarlığa ayrı bir 
değer kazandıran, onu anıtsallaş-
tıran mezar anıtlarından olmasıyla 
da Selçuklu türbe mimarisi ve ge-
leneğine katkı sağlayan önemli bir 

yapı olarak dikkatimizi çeker” ifa-
delerini kullandı.
‘GÖMEÇ HATUN’UN EŞİ MOĞOLLAR 

TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞ 
BİR SULTANDIR’

Türbeyi yaptıranın 4. Kılıçars-
lan’ın eşi Gömeç Hatun olduğunu 
belirten Erdemir şöyle konuştu: 
“Tarihi kayıtlarda böyle bilinir. 
Yapım tarihi ile ilgili üzerinde her-
hangi bir kitabesi yoktur. Ama hem 
çinilerinden hem özelliğinden hem 
şemasından 13. yüzyılın sonuna ait 
olduğunu ya da 14. yüzyılın başına 
ait olduğunu söylemek mümkün-
dür. Çünkü Gömeç Hatun’un eşi 4. 
Rükneddin Kılıçarslan 1266 yılında 
Moğollar tarafından şehit edilmiş 
bir sultandır. 

Bu şehit edildiği zaman da Gö-
meç Hatun’un 28 yaşlarında oldu-
ğu kabul edilir tarihçiler tarafından. 
Bu duruma göre hem malzeme-
sine, hem çini özelliklerine ve üs-
lubuna bakarak Selçuklu’nun son 
zamanlarına ait olduğunu söyleye-
biliriz.”

Türbenin Türkiye’de 15’e ya-
kın örneği olduğunu aktaran Er-
demir, “Bunların içerisinde 6-7 
tanesi Konya’dadır. Emir Güvertaş 
Türbesi, Mevlana Hazretleri Tür-
besi’nin doğusundaki Eflaki Dede 
Türbesi, Gömeç Hatun Türbesi, 
Akşehir’deki Emir Yavaşgel Türbe-
si bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla 
Konya’da bu tip türbelerin Selçuk-
lu döneminde bir hayli yoğunlukta 
olduğunu söylemek mümkündür” 
şeklinde konuştu. n İHA

Ermenek’te asırlık evler turizme kazandırılıyor

Karaman’ın 5 bin yıllık tarihe 
sahip Ermenek ilçesinde, asırlık 
evler teşvikler ve girişimcilerin 
gayretleriyle ilçe turizmine kazan-
dırılıyor. 

Genç turizmci Kemal Sevimli, 
Ermenek’teki asırlık tarihi evlerin 
turizme kazandırılması için ken-
di adına ne gerekiyorsa yapmaya 

hazır olduğunu söyledi. İlçede çok 
sayıda asırlık tarihi evin bulundu-
ğunu belirten Sevimli, “Bu evler-
den birisi de dedelerimizden bizle-
re kaldı. 

Ev yaklaşık 130 yıllık bir ko-
naktır. Koruma Kurulu bu evi tari-
hi eser olarak ikinci derece koruma 
altına aldı. Babaannem öldükten 

sonra da evde kimse oturmadı. Ai-
lemizden herkes ayrı bir kenarda 
köşede Türkiye’nin farklı yerlerin-
de olduğu için sadece biz, babam 
ve kardeşlerim Ermenek’te yaşıyo-
ruz” dedi.

Kemal Sevimli, turizm işlet-
meciliğinde yüksek lisans yaptığı-
nı anlatarak, “Ermenek’e turizm 

açısından yeni bir misyon geliş-
tirelim, yeni vizyon oluşturmak 
anlamında Ermenek’in eski evle-
rini turizme açalım düşüncesi ile 
aile büyüklerimle konuştuk. Aile 
büyüklerim de tamam dedikten 
sonra ev için Koruma Kurulu izin-
lerine başvurarak, izinler doğru-
sunda Tarım ve Kırsal Kalkınma-

yı Destekleme Kurumu (TKDK/
IPARD) aracılığıyla buradaki eski 
evleri turizme açmak için elimiz-
den geleni yapmaya karar verdik. 
Çünkü Ermenek tarihi ve doğal 
güzelliğiyle 12 ay boyunca turizm 
yapılabilecek bir yer. 

Barajımız var, kanyonumuz 
var, kayak merkezimiz var, kısa-

cası her şeyimiz var. Buraya gelen 
misafirler yıldızlı oteller yerine şe-
hir içi otelleri, daha çok eski otan-
tik tarihi dokuyu hissettiren yerler 
aradığından dolayı Ermenek evleri 
de bunu çok barındırdığı için bu 
evleri turizme kazandırmak ama-
cıyla bir gayrete girdik” diye ko-
nuştu. n İHA
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Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

Hüseyin ALPMALA’ın
 

eşi

Zeliha 
ALPMALA’nın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Baki Kuyumculuk sahibi

Baki OĞRAŞ’ın
 

annesi

Ayşe 
OĞRAŞ’ın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin 
Alpmala’nın eşi Zeliha Alpmala 87 yaşında vefat etti

Baki Kuyumculuk sahibi Baki Oğraş’ın annesi Ayşe Oğraş 87 yaşında 
vefat etti. Merhume Ayşe Oğraş Üçler Mezarlığına defnedildi

Zeliha Alpmala, son
yolculuğuna uğurlandı

Ayşe Oğraş dualarla 
toprağa verildi

Büyük Selçuklu Kültür ve Eği-
tim Vakfı Mütevelli Heyet Başka-
nı Hüseyin Alpmala’nın eşi Zeliha 
Alpmala 87 yaşında vefat etti.  Ce-
nazeye Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı ve Helvacızade Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ta-
hir Büyükhelvacıgil, Konya İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, Büyük Selçuklu Hizmet ve 
Eğitim Vakfı Başkanı Latif Başaşcı, 
sevenleri ve yakınları katıldı. Mer-
hume Zeliha Alpmala’nın cenazesi 
geçtiğimiz gün Lalebahçe Büyük 
Cami’de kılınan cenaze namazının 
ardından Karakemal Mezarlığında 
toprağa verildi. Alpmala ailesini bu 
acı gününde sevenleri ve yakınları 

yalnız bırakmadı. Merhumeye yüce 
Allah’tan rahmet sevenlerine ve ya-

kınlarına başsağlığı dileriz.
n BERKCAN BAŞ

Baki Kuyumculuk sahibi Baki 
Oğraş’ın annesi Ayşe Oğraş 87 ya-
şında vefat etti. 

Merhume Ayşe Oğraş’ın ce-
nazesi geçtiğimiz gün Hacıveyis 
Cami’de kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığında topra-
ğa verildi. 

Oğraş ailesini bu acı gününde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Oğraş ailesi bu acı günlerinde 
yanlarında olan sevenleri ve yakın-
larına teşekkür etti. 

Ayşe Oğraş 3 erkek 1 kız olmak 
üzre toplam 4 çocuk annesiydi. 

Yenigün Gazetesi olarak mer-
hume Ayşe Oğraş’a yüce Allah’tan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.
n BERKCAN BAŞ
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Tatlısu ıstakozu geçim kaynakları oldu
Seydişehir ilçesindeki balıkçı-

lar, dünya mutfağında önemli yere 
sahip olan tatlı su ıstakozunu avla-
yarak para kazanıyor.  

İlçedeki Suğla Gölü’nde yeti-
şen tatlı su ıstakozu, Konya’da çok 
sayıda ailenin de geçim kaynağı 
oldu. Konya’ya yaklaşık 100 kilo-
metre uzaklıktaki Suğla Gölü’nden 
balıkçılar tarafından atılan özel ağ-
larla çıkarılan ıstakozlar, iç pazarın 
yanı sıra Avrupa’ya da gönderili-
yor.

Yörede su ürünleri üzerine 
faaliyet gösteren kooperatiflere 
üye balıkçılar tarafından avlanan 
ıstakozlar, göl kenarında boyları-
na göre ayrılarak, yurt içi ve yurt 
dışındaki pazarlara sunulmak üze-
re Isparta’daki firmalara gönderili-
yor. Suğla Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mustafa Aşkayanar, ısta-
kozun daha önce kilosu 14 liradan 
alıcı bulurken bu sene yaklaşık 10 
liraya düşmesinin balıkçıları zor 
durumda bıraktığını dile getirdi. 

‘BARAJDAN YILDA 4-5 TON TATLI 
ISTAKOZU TUTULUYOR’

Aşkayanar, “Göl çevresindeki 
köylerde balıkçılıkla uğraşanlar-
dan bazıları da tatlı su ıstakozu 
tutuyor. Barajdan yılda 4-5 ton 
arasında tatlı ıstakozu tutuyorlar. 
Eğridir-Dinar bölgesinden gelen 
esnafa satılan tatlı su ıstakozları 
Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Bölgede balıkçılık yapan Mu-
zaffer Dalar ise “Kerevit” olarak 

da anılan tatlı su ıstakozunun, 
iç pazarda otellere, kalanının ise 
Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini 
belirterek, “Besin değeri oldukça 
yüksek olduğundan tercih ediliyor. 
Zaman zaman ben de yiyorum. 

Güçlü bir enerjisi var. Burada 
10 kadar balıkçı, tatlı su ıstakozu-
nun ihracı için emek gösteriyoruz. 
Bizim de ekonomiye katkımız ol-
sun diyoruz.’’ şeklinde konuştu. 

Dalar, ıstakozların başta Al-
manya ve Fransa olmak üzere 

Avrupa ülkelerine gönderildiğini 
anlattı. Balıkçılarından Abdullah 
Alkan da dünyanın en iyi tatlı su 
ıstakozlarından bir türünün de bu 
gölde olduğunu aktararak, avla-
nan ürünlerinin büyük bölümü-
nün yurt dışına gönderildiğini söy-
ledi. Alkan, eşiyle yıllardır bu işle 
uğraştığını dile getirdi.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE 
DİKKATİ ÇEKİYOR

Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük 
ilçelerinin çevrelediği Suğla Gölü, 

çok sayıda kuş türüne de ev sa-
hipliği yapıyor. Toros Dağları’ndan 
gelen kar suları ile beslenen gölde, 
bölgede yaşayan 85 aile, kurduk-
ları kooperatifle balıkçılık yapıyor. 
Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, 
tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı 
ve tatlı su ıstakozu avlayan aileler, 
geçimlerini av sezonunda tuttuk-
ları balıkları satarak sağlıyor. Göl, 
doğal güzellikleri ve bitki örtüsüy-
le ziyaretçilerine de eşsiz güzellik-
ler sunuyor. n AA

Altınapa Baraj Gölü’nde 
kaçak av denetimi yapılıyor

150 kaz, belirlenemeyen 
bir nedenle telef oldu!

Konya’da, ticari su ürünleri 
avcılığının yıl boyu yasak olduğu 
Altınapa Baraj Gölünde kaçak av-
lanmaya karşı sıkı denetimler yü-
rütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tarım 
ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine 
bağlı ekipler, Konya Amatör Olta 
Balıkçıları, Kara Avcıları ve Do-
ğal Hayatı Koruma Derneğinin de 
(KAOBDER) verdiği destekle Kon-
ya-Beyşehir Karayolu üzerinde bu-
lunan Altınapa Baraj Gölünde ka-
çak balık avcılığına karşı denetim 

ve kontroller gerçekleştirdi.
Karadan ve botla su yüzeyin-

den yapılan denetimlerde, balık 
avı yapmak maksadıyla kaçak av-
cılar tarafından sulara serildiği tes-
pit edilen toplam uzunluğu 2 bin 
metreye ulaşan sahipsiz ağlar ele 
geçirildi. Ağlar imha edilmek üze-
re toplanarak kıyıya çıkarılırken, ağ 
gözlerine takılan çok sayıda canlı 
balık ise yeniden yaşam alanı olan 
baraj gölü sularına salındı. Baraj 
gölü çevresinde avlanmaya yöne-
lik denetimlerin bundan sonra da 
devam edeceği bildirildi. n İHA

Ilgın ilçesinde genç bir giri-
şimciye ait 150 kaz henüz belir-
lenemeyen nedenle telef oldu. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Ucarı Mahallesi’nde besicilik yapan 
21 yaşındaki Aykut Ünver, kazları 
sabah ölü buldu. Ünver, “Kazları 
akşam her zamanki gibi yemleye-
rek çiftlikten ayrıldım. Sabah gel-
diğimde ise kazlarımın büyük kıs-
mının öldüğünü gördüm, hayatta 
kalanlar da kusuyordu. Bazılarına 
ayran içirdim ve kurtuldular. Olay 
yerine veterinerimi getirdim. Ve-

terinerim, ‘Kazlarında zehirlenme 
var’ dedi. Ben de zehirlendiklerini 
düşünüyorum. Çünkü herhangi bir 
hastalıkları yoktu, hepsi veteriner 
kontrolü altındaydı. Veterinerim 
de kaz besiciliği yapan arkadaşla-
rım da bir günde bu kadar kazın 
ölmesini normal karşılamadı. Ölü 
kazlardan Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Konya Veteriner Kontrol 
Enstitüsüne numune götürdüm” 
dedi. Yetkili makamlarca başlatılan 
inceleme ve soruşturmanın devam 
ettiği öğrenildi. n AA

Su kaçak kayıplarına
teknolojik müdahale

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeraltı su kayıp ve kaçaklarını son teknolojik cihazlarla en 
aza indirerek, hem vatandaşın mağduriyetini kısa zamanda gideriyor hem de su israfının önlenmesine katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeraltı 
sularındaki kayıp kaçaklarla ilgili 
önemli çalışmalar yürütüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, suyun 
tasarruflu ve doğru kullanımı konu-
sunda her türlü önlemi aldıklarını 
ve yürütülen çalışmaları yakından 
takip ettiklerini belirterek, gelecek 
nesillere daha iyi bir yaşam bırak-
mak titiz bir şekilde çalıştıklarını 
dile getirdi. 

Tam donanımlı teknolojik ci-
hazların yer aldığı araçlarla su kayıp 

ve kaçaklarının anında tespit edildi-
ğini belirten Başkan Altay, “Mavi 
Tünel’den ilimize titizlikle ulaştırdı-
ğımız tatlı su, halkımızın sağlığı ve 
yaşam standardı bakımından çok 
önemli. 

Bu projenin daha verimli olma-
sı, su kayıp ve kaçakların en aza 
indirilmesi amacıyla teknolojik im-
kanları da en iyi şekilde değerlen-
diriyoruz. 

Amacımız 2023 yılına kadar 
Konya ve ilçelerinde su kaybını ta-
mamen ortadan kaldırmak” ifade-
lerine yer verdi. 

5 ADET TAM DONANIMLI ARAÇLA 
MÜDAHALE EDİLİYOR 

Yeraltında meydana gelen boru 
patlaması, su sızıntısı, suyun ba-
sınç miktarı gibi önemli çalışmalar 
için KOSKİ bünyesinde 5 adet tam 
donanımlı su kayıp kaçak tespit ci-
hazlı araç Konya merkezde ve ilçe-
lerde hizmetlerini sürdürüyor. Bu 
konuda her ihbarı değerlendiren 
KOSKİ ekipleri, gidilen bölgede ilk 
olarak akustik dinleme mikrofonu 
ile suyun sızıntı yaptığı alanı tes-
pit ediyor. Daha sonra kablo tespit 
cihazıyla kazılacak alanda elektrik 

hattı olup olmadığı belirleniyor. Ar-
dından su şebekelerinin basınçları 
ve debileri ölçülerek yapılacak ça-
lışmaya yön veriliyor. Tespit edilen 
arıza, noktasal olarak ekipler tara-
fından kazılarak kısa bir süre içeri-
sinde kaçak önlenmiş oluyor. Yapı-
lan çalışmayla arıza yerinin anında 
tespit edilmesi, kazı çalışmasının en 
az şekilde yapılması da ekonomik 
anlamda önemli kazanımlar sağlı-
yor. Böylelikle hem vatandaşın su 
sıkıntısı anında çözüme kavuşuyor, 
hem de ciddi anlamda su kaybı ön-
lenmiş oluyor. n HABER MERKEZİ

Taş Evler, Ereğli’ye değer katacak

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, Taş Evler’in Ereğli 
Belediyesine devrinin gerçekleşti-
rilmesinin ardından burada incele-
melerde bulundu.

Taş Evler’in Ereğli için gözde 
bir yer olduğunu belirten Başkan 
Oprukçu, “Taş Evler Ereğli’mizin 
bir dönemine damga vurmuştur. 
1937 yılında yaptırılan ve Sümer-
bank işçilerinin kullandığı lojman-
lardır. Daha sonra bu yapılar sahip-
siz olduğu için atıl hale gelmiş ve 
hemşehrilerimiz için tehlike de arz 
eden bir yer haline dönüşmüştür. 

Daha önceki belediye başkanlığı 
dönemimizde benzer durum Oğuz 
Ata Sosyal Tesislerinin bulunduğu 
yer için de mevcuttu. Ancak biz o 
yeri yapısına uygun olarak düzen-
ledik ve hemşehrilerimizin kulla-
nabileceği güzel bir sosyal alana 
dönüştürdük. Şimdi de Büyükşehir 
Belediyemizin feragat etmesiyle 
belediyemize devri gerçekleşen Taş 
Evler’de yapacağımız Korkut Ata 
Sosyal Tesisleri ile bu atıl bölgeyi 
hemşehrilerimizin kullanabilecek-
leri sosyal alanlara çevirmek sure-
tiyle Ereğli’nin geleceğine armağan 

edeceğiz. Huzur şehri Ereğli ama-
cıyla çıktığımız yolda Ereğli’nin ge-
lecek yüzyılını inşa etmeye kararlı-
yız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Oprukçu, 2014 yılında 
Taş Evler’de Korkut Ata Sosyal Te-
sisleri’ni yapacaklarını belirttiğini 
hatırlatarak, “Daha sonra yaşanan 
süreç malumunuz ve şimdi Allah’ın 
izni, hemşehrilerimizin teveccü-
hü ile yeniden Ereğli’mize hizmet 
etme şerefine nail olduk. Bu ma-
nada sözümüzü gerçekleştirmek 
üzere Büyükşehir Belediyemizden 

bir talebimiz oldu. Büyükşehir Be-
lediyemiz de Taş Evler’den feragat 
etmesi suretiyle bize devir taahhü-
dünü gerçekleştirdi ve Taş Evler şu 
anda Ereğli Belediyesine geçti. Bu 
anlamda Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Korkut Ata Sosyal Tesisleri için 
Taş Evler’de restorasyon çalışmala-
rımıza en yakın zamanda başlaya-
cağız, şimdiden Ereğli’mize hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 
n İHA
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Türkiye’nin ve Konya’nın 
ihracat oranını, hedeflenen seviyeye çıkarmak için Endonezya ve Malezya’ya iş gezisi düzenledi

Konyalı işadamlarından
Uzakdoğu’ya ticaret atağı

MÜSİAD ile Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 
ve 8 gün süren iş gezisinde, 200’e 
yakın Endonezyalı ve Malezyalı iş 
adamıyla ikili iş görüşmesi gerçek-
leştirildi. MÜSİAD Konya Şubesi 
Başkan Yardımcısı Serhat Yaya, 
MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komis-
yonu (MEKİK) Başkanı Ömer Ka-
rakuş ve beraberindeki üyelerin ilk 
durağı Endonezya oldu. Burada ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet 
daha sonra MÜSİAD Endonezya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini zi-
yaret etti. Ziyarette, karşılıklı işbirliği 
imkanları masaya yatırıldı.

Uzak doğu ülkelerine sefere 
çıkan MÜSİAD Konya Şube üyele-
rinin ikinci durağı ise Malezya’ydı. 
Başkent Kuala Lumpur’da düzenle-
nen ve Malezya Büyükelçisi Prof. Dr. 
Merve Safa Kavakcı’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen Malezya-Türkiye 
İş Forumunda, heyet 200’e yakın 
Malezyalı iş adamıyla ikili iş görüş-
mesi yaptı. Başkan Yardımcısı Ser-
hat Yaya ve MEKİK Başkanı Ömer 
Karakuş, Malezya Büyükelçisi Prof. 
Dr. Kavakcı’ya MÜSİAD Konya Şu-
besi’nin faaliyetleri hakkında detaylı 

bilgi verdi. Heyet daha sonra, MÜ-
SİAD Malezya Şube Başkanı Sabri 
Yardımcı’yı da ziyaret ederek Ma-
lezya ile iş fırsatlarını değerlendirdi.

‘KONYALI İŞ ADAMLARINA BİR 
FIRSAT KAPISI AÇTIK’

Endonezya ve Malezya ticaret 
heyeti programını değerlendiren 
MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 
Yardımcısı Serhat Yaya, “MÜSİAD, 
yurt dışında 94 ülkede 224 fark-

lı noktada teşkilat ağına sahiptir. 
Yurt dışında bulunan şube ve tem-
silciliklerimizle aramızdaki iletişimi 
en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 
Yurt dışında iş yapmak isteyen üye-
lerimizi şube ve temsilciliklerimizle 
görüştürerek ihracatlarını artırabil-
meleri için destekte bulunuyoruz. 
Aynı zamanda yabancı iş adamlarını 
başta ülkemize ve şehrimize yatırım 
yapmaları için detaylı bilgiler aktarı-

yoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 
iş gezimizde Konyalı iş adamlarına 
bir fırsat kapısı açtık. Ülkemizin için-
de bulunduğu ekonomik sıkıntıdan 
kurtulmasının tek yolu ihracattır. Bu 
bilinçle hareket ederek, yurt dışı iş 
gezilerimize ara vermeden devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.
‘İHRACAT OLANAKLARI KONUSUNDA 

BİR RAPOR HAZIRLADIK’
MEKİK Başkanı Ömer Karakuş 

ise, “MÜSİAD Konya Dış Ekonomik 
İlişkiler Komisyonu olarak, Uzak 
Doğu pazarında ihracat olanakları 
konusunda bir rapor hazırladık. Bu 
çalışmamızda, Endonezya ve Ma-
lezya’da iş adamlarımız açısından 
fırsatlar olduğunu gördük ve Ekim 
ayı içerinde rotamızı bu bölgeye çe-
virdik. Endonezya ve Malezya ticaret 
programımız oldukça verimli geçti. 
200’e yakın B2B toplantısı gerçek-
leştirdik. İş adamlarımız, Endonezya 
ve Malezya ile ilişkileri güçlendir-
mek ve iş ortaklıkları kurmak için 
oldukça hevesliydi. İnşallah, yaptığı-
mız bu temaslarımızın meyvelerini 
önümüzdeki günlerde toplayacağız” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Dünya Bankası’ndan Elmalı Makine’ye ziyaret
Tam kapasiteye sahip, ülke ve 

ilçe ekonomisine önemli ölçüde 
katkı sağlayacak bölgenin en büyük 
yem fabrikası Çumra’ya yapılacak. 
Çatalhöyük şehri, tarımın beşiği 
Çumra’nın Organize Sanayi Bölge-
si yerleşkesi içerisinde daha önce-
den yer tespiti yapılan bölgenin en 
büyük yem fabrikasının Çumra’ya 
kazandırılması için Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürlüğü tara-
fından onay verildi. 

Fabrika için yer tespiti yapılan 
alanı incelemek üzere Çumra Orga-
nize Sanayi Bölgesini ziyaret eden 
Konya Ticaret Odası tarafından ter-
tip dilen bir program için Konya’ya 
gelen Dünya Bankası Grubu Tür-
kiye ofisinden 6’sı yabancı olmak 
üzere 10 kişilik bir heyet, Elmalı 
Makineyi ziyaret eti. 

Dünya Bankası Grubu Türkiye 
ofisindeki yetkililer, Elmalı Makine 
firma yetkililerinden,  KOBİ’lerin 
finans, üretim, satış ve pazarlama 
sorunları ve çözüm yolları hakkında 
detaylı bilgi alışverişinde bulundu.  
Dünya Bankası yetkilileri, Elmalı 
Makinenin böyle yüksek teknoloji 
kullanılarak üretilen presleri Tür-
kiye’de ve özelikle de Konya’da 
üretilmiş olmasından çok gurur 

duyduklarını ve etkilendiklerini de 
ifade ettiler.  Dünya Bankası yetki-
lileri fabrika ziyaretinde, banka kre-
disi kullanmadan ve öz kaynakları 
ile üretim yapan Elmalı Makineye, 
dünyanın ve Türkiye’nin bulunmuş 
olduğu ekonomik şartlar göz önüne 
alındığında da çok büyük bir başarı 
olduğunu söyledi. 

Elmalı Makine Genel Müdürü 
Emrah Elmalı, “2016 yılındaki ya-
tırımları ile Konya Organize Sanayi 
Bölgesindeki fabrikayı 15 bin met-
rekarelik bir alana çıkardık. Yüksek 

teknolojili, çok eksenli CNC işleme 
makineleri ile üretim kapasitesi ve 
üretim sürecinde kalitesini arttırdı. 

İhracat yaptığı ülke sayısı 80’ye 
yaklaşan Elmalı Makine özel çözüm 
makineler ile tercih edilen bir mar-
ka haline gelmeyi başardı. 

Elmalı Makine; hem mekanik 
hem de hidrolik presler üretimi 
yapıyor olmanın avantajı ile sac 
işleme alanında yatırım yapmak 
isteyen firmaların tüm ihtiyaçlarını 
tek elden karşılamanın başarısını 
yaşıyor. Standart presler yanın-

da, müşterilerinin ihtiyacına göre 
özel üretim de yapan firma yüksek 
hassasiyetli makineler konusunda 
dünyanın en gelişmiş firmaları ile 
yarışabilir hale gelmiştir. 

Türkiye için yeni bir teknoloji 
olan hidro-forming pres üretiminde 
testler başarı ile tamamlandı. 

Metalin olduğu her sektöre sac 
metal işleme makineleri ile hizmet 
veren Elmalı Makine, Türkiye’de ilk 
olacak ve ithalatı durduracak, ül-
kemizden döviz çıkışını önleyecek 
yeni nesil presleme makinelerinin 
üretimi için Üniversitesi Sanayi iş-
birliği ile TÜBİTAK destekli AR-GE 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Geçtiğimiz yıllarda teslim edi-
len 2000 tonluk hidrolik presler 
savunma sanayimizin lider firma-
larından birinin zırh plakası projesi 
için üretilmiştir. Böyle bir projede 
tercih edilmiş olmamız kalite stan-
dartlarımızı göstermesi açısından 
bizler için onur vericidir. 

Elmalı Makine olarak Türki-
ye’nin 2023 - 2053 ve 2071 he-
deflerine ulaşması doğrultusunda  
üretici bir firma olarak üzerimize 
düşeni yapmak için çalışıyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Yunak Kaymakamlığı 
sinemada buluşturdu

Seydişehir’de Kırım Tatarları
yararına konser düzenlendi

Yunak Kaymakamlığı bünye-
sinde kurulan proje ofisinin organi-
ze ettiği “sinema günleri” etkinli-
ğinde Yunak Meslek Yüksek Okulu 
öğrencileri sinemayla buluştu. Yu-
nak Meslek Yüksek Okulunda eği-
tim gören 100 öğrencinin, sınav 
stresinden uzaklaşmalarını sağla-
mak amacıyla Orhan Erdem İmam 
Hatip Ortaokulu sinema salonun-
da öğrenciler sinema seyrettirildi.

Yunak Kaymakamlığı tarafın-
dan yapılan organizasyon ile ser-
vislerle alınarak sinema salonuna 
getirilen 100 öğrenci, Moondance 
Uluslararası Film Festivali’nde en 

iyi film ödülünü alan “Kelebeğin 
Rüyası” isimli filmini izleme fırsatı 
buldu.

Kaymakam Mehmet Erdem 
Akbulut, yaptığı açıklamada, dü-
zenli olarak gerçekleştirilen etkin-
lik sayesinde öğrenciler öğretmen-
leriyle birlikte bir araya gelerek 
film izleyip, güzel zaman geçirdik-
lerini söyledi. Sinemanın her yaş 
kesimine hitap ettiğini ve farklı 
kültürleri birbirine yakınlaştırdığını 
belirten Akbulut, üniversiteye yeni 
başlayan öğrencilerin birbirlerini 
tanımasına da yardımcı olduğunu 
ifade etti. n AA

Seydişehir’de Kırım Tatarla-
rı yararına, Dünya Kırım ve Tatar 
Derneği tarafından konser düzen-
lendi. Belediyeye ait salonda yapı-
lan “Kırım’da bir engeli de sen kal-
dır” adı verilen konserde, Kırımlı 
sanatçılar Metin Batur, Maamed 
Caferov ve Ayşe İbragimova sahne 
aldı.

Programın başında konuşan 
Dünya Kırım ve Tatar Derneği 
Başkanı Mustafa Sarıkamış, “Dün-
ya Kırım Tatar Derneği olarak 
Kırım’da engelleri kaldırmak için 
yardım kampanyası düzenledik. 
Kırım’daki engelli kardeşlerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için tertip 

ettiğimiz program Kırım’a yapılan 
ilk insani yardımdır. 6 yıldır Kırım 
Tatar bölgesi Rusları’n baskısı al-
tında. Oradaki Müslüman Türk 
kardeşlerimiz kaderlerine terk edil-
miş durumda. Bizim gibi yaşayan 
bizim gibi düşünen bu insanlara 
yardım elini uzatmak istedik. Başta 
Seydişehir’e gelerek konser veren 
sanatçılarımız Metin Batur, Maa-
med Caferov ve Ayşe İbragimova 
olmak üzere, kaymakamımıza, 
belediye başkanımıza siz değerli 
misafirlerimize bu kampanyaya 
desteklerinizden dolayı teşekkür 
ederim.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

29 Ağustos 2019 tarihinde açıkla-
nan “İhracat Ana Planı” çerçevesinde 
“Dış Ticaret Meslek Liselerinin” özel-
likle altı çizilmiş ve bu kapsamda eyleme 
geçileceğinin sinyalleri verilmişti. 22 
Ekim 2019 tarihinde de Ticaret Bakan-
lığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesin-
de yapılan “Dış Ticareti Geliştirmeye 
İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü” ile 4 
pilot ilimizde (İstanbul, İzmir, Gaziantep, 
Mersin) ve 4 okulumuzda süreç başla-
tılmış oldu. 

EĞİTİMDE NELER OLACAK?
Dış ticaret meslek liseleri projesi 

kapsamında eğitimin içeriği ve detayla-
rını mevcut protokol kapsamında gaze-
te haberlerine yansıyanlar olarak, kısaca 
maddeler halinde sıralarsak; 
• Alan öğretim programı ve eğitim ma-
teryalleri yabancı dil ağırlıklı olarak gün-
cellenecek
• Zorunlu İngilizce, ikinci yabancı dil, 
Çince, İspanyolca, Japonca, Portekizce, 
Rusça ve benzeri diller belirlenecek pilot 
kurumlarda uygulanmaya başlayacak. 
• Öğrenciler, işletmelerde beceri eğitim-
leri alacak ve staj uygulamaları gerçek 
hizmet ve üretim ortamında yapılacak
• İki bakanlığın iş birliğinde hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinin mevcut bilgi ve 
tecrübeleri kapsayacak şekilde güncel-
lenecek
• Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi 
için toplantı, seminer, konferans, yarış-
ma gibi faaliyetlerin düzenlenecek 
• Öğrencilere burs ve istihdam imkân 
sağlanacak 
• Bu okullardan mezun olacak öğrenci-
lere iş garantisi verilecek. 

Evet planlama ve mevcut planlama 

kapsamda yapılan çalışmalarda ecek-a-
cak olması oldukça normal. Ama bu 
‘ecek-acak’lar gerçekten olabilir mi? 
Ya da ülkemizin gerçekleri ile uyuşuyor 
mu? 

Öncelikle her iki bakanımızı özellikle 
dış ticaret eğitimi kapsamında vermiş 
oldukları gayret ve çalışmayı başlatma-
larından ve bu vizyonu harekete geçir-
melerinden dolayı kutluyorum. Ülkemiz 
açısından oldukça önemli bir vizyon 
çalışması olduğunun da altını tekrar çi-
ziyorum. 
ÜLKEMİZİN YENİ ÇALIŞMALARDAKİ 

EN BÜYÜK PROBLEMİ NEDİR?
Devletimizin bu tarz çalışmalarında-

ki en büyük problemi, bürokratlarımızın 
kendilerine gelen direktifler doğrultu-
sunda; masa başında yaptıkları çalış-
maların, gerçek hayatta da tutacağını 
varsaymalarıdır. Maalesef ki geçmişten 
günümüze en büyük problemimiz; pro-
jelerin, gerçek hayat ile uyuşmayan mo-
dellemeleridir. Bu modellerin birçoğunu 
da teşvik mekanizmalarından görürüz. 

DETAYA GİRMEDEN ÖNCE 
Bu çalışmanın temel amacını or-

taya koymak gerekir. Ama öncesinde 
ülkemizin dış ticaret özellikle ihracat 
bağlamında en büyük problemi; ihra-
catın bölgesel olarak, eşit bir şekilde 
dağılmamasıdır. Bunun altını tekrar 
çizmek istiyorum. Şu ana kadar da 
bu konu hakkında ne siyasilerde, ne 
STK’larda, ne TİM’de bu kapsamda bir 
söylem olmadığını ifade etmek isterim. 
Eğer olmuşsa da benim eksikliğimdir. 
Duyan varsa da bana e mail ile ulaşabi-
lir. Bu sayfada yayımlayabilirim. Dolayısı 
ile Konu maalesef ki; sadece ihracatın 

nicel (sayısal bağlamda) 
artırılması çerçevesinde 
yürüyor. 

TEMEL EKSİKLİKLER 
Çalışmanın Bölge-

sel Dağılımı: Öncelikle 
bu vizyon çalışması ül-
kemizin 4 bölgesindeki 4 
ilden ziyade, 7 bölgesin-
deki 7 ilden başlamalıydı. 
Bu pilot çalışmaya (Doğu 
Anadolu-İç Anadolu-Or-
ta Anadolu) eklenmeliydi. Sadece bu 
düzlemde bile Türkiye’nin ihracat prob-
lemi ve çözümünün net olarak tabi ki de 
bana göre tam olarak görülmediği algısı 
oluşturuyor.

Eğitmen Kadrosu: Ülkemizdeki 
akademisyen kadrosundaki en büyük 
eksiklik; Dış ticaret ve Uluslararası ti-
caret bölümlerindeki hem uygulama 
hem de teori bilen hoca eksikliğidir.  Hal 
böyle iken MEB kadrolarında dış ticareti 
öğretecek eğitmen kadrosu hem de 
Türkiye özelinde olmadığını net olarak 
ifade edebilirim. Peki Türkiye genelinde 
olmayan bu kadroyu ne kadar sürecek 
bir eğitim ile tamamlayabileceğiz. 

İş Garantisi: Bu cümle ister üni-
versitelerde, isterse Dış Ticaret Meslek 
Liseleri için ifade edilsin problemli ve 
özgüveni düşük bir cümledir. Öncelikle 
şunun altını çizelim İşletmeler hayır 
kurumları değildir. Dolayısıyla reka-
bette günümüz koşullarında en büyük 
avantaj ve dezavantajın insan kaynağı 
olduğunu varsayarsak. Sırf bu liseden 

mezun oldu diye iş garan-
tisini özel sektör için vere-
mezsiniz. O zaman veli ya 
da öğrenci şu soruyu so-
rar. Ne kadar süreli iş ga-
rantisi; 3 ay- 6 ay- 1 yıl- 5 
yıl? Hangisi?  Eğer bunun 
garantisini veremiyorsanız 
ki hiçbir yerde veremez-
siniz. Böyle bir taahhütte 
bulunmamalısınız. 

Ah İngilizce Vah İn-
gilizce: Ülkemizin eğitimdeki en büyük 
problemi olan İngilizce  öğrenememe 
problemi,  problemlerin şahıdır desek 
yanlış tespitte bulunmayız. İngilizce 
özellikle “İhracat-İthalat” firmasında 
çalışan personelde olmazsa olmazıdır 
diyebiliriz. Ama gelin görün ki Üniversi-
telerin % 100 İngilizce eğitim veren bö-
lümlerinden bile İngilizce öğrenmeden 
mezun olunduğu ülkemizde, zorunlu 
dili İngilizce olan dış ticaret meslek li-
selerinde bu dilin öğrenileceğini baştan 
varsaymak?  

Seçmeli Yabancı Dil Derslerin-
deki Tutarsızlık: İspanyolca- Portekiz-
ce- Japonca- Çince- Rusça dillerindeki 
seçmeli derslerin verilmesi. Evet ikinci 
bir yabancı dil desteği verilsin ama 
Türkiye’de Japonca bilen, Çince bilen, 
İspanyolca bilen öğretmen profilini ülke 
genelinde nasıl bulacaksın? Ülkemizin 
gerçekleri ile ne kadar uygun? 

VİZYON GEÇİŞKENLİĞİ 
Dış ticaret eğitimi kapsamında ya-

pılan bu vizyon çalışmasının bazı konu-

larda gerçekçi olmamasına rağmen ol-
dukça önemsiyorum. Burada problem 
yok. Fakat eğitimden bahsettiğimiz için 
ihracatta görece üstün oluğumuz veya 
olabileceğimiz bir hizmet sektöründen 
bahsedeceğim. Dil Eğitimi.
DİL EĞİTİMİ (HİZMET İHRACATINDA) 

MARKA ÜLKE OLMAK 
Öncelikle bu konuyu daha öncesin-

de köşemde birkaç kez olsa da bahset-
miştim. Örnekler ise İngilizce dil eğiti-
minde marka olan ülkelerdi. Örneklerim 
ise; İngiltere -ABD gibi ülkelerdi. Peki, 
ülkemiz hangi dil eğitiminde mutlak üs-
tünlüğe sahip.

Ülkemiz dünya ölçeğinde 3 temel 
dilin verilmesinde marka olabilir. Doğru 
bir strateji ile de marka olma yolunda 
sağlam bir şekilde ilerleyebilir. 

Bu diller; Türkçe - Arapça - Farsça 
dilleridir ki. Bu dillerin öğrenilmesi için 
ülkemizin insan kaynağı (Farsça tam 
emin değilim ama) fazlasıyla yeterli. 
Öncelikle Ticaret Bakanlığımız, Hizmet 
İhracat stratejisi hazırlarsa bu kapsam-
da en fazla sübvanse edilmesi gereken 
sektör olarak görmeli. Bu vesileyle altını 
tekrar çizdikten sonra esas konumuza 
geçersek. 

NELER YAPILMALI? 
Eğer ki Dış Ticaret Meslek Liselerini 

hem istihdama katkısı hem de ihracatçı 
firmalara nitelikli personelin temini için 
stratejik ve uzun vadeli bakıyorsak; 
• Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK koor-
dinesi ile “Dış Ticaret Öğretmenliği” 
bölümü açılmalı. (Türkiye özelinde eğit-
men kadrosunun tam tesisi için) 
• Dış Ticaret Meslek Liseleri (1 yıl İngi-
lizce hazırlık okutulduktan sonra bölüme 

geçiş sağlanmalı) 
• Mezun olduktan sonra çalışma hayatı 
ile birlikte üniversite hayatının devam 
edebilmesi için 7 bölgemizdeki ilgili 
bölümlerde akşam programları açılmalı 
veya sadece bu bölümler için açık öğ-
retimde okunmasının sağlanması için 
ortam oluşturulmalı 
• Bu liselerde ki eğitim sürecindeki staj 
süreli uzun olmalı 
• Bu liselerde okuyanlara iş garantisi 
yerine staj garantisi verilmeli 
• Seçmeli dillerde ise ülkemiz özeline 
uygun ve öğretmen tesis edebileceğin 
diller verilmeli. Örneğin Arapça 81 ilimiz 
için seçmeli dil dersinde MEB’nın eğit-
men temin edeceği bir dildir. Ülkemizin 
tüm illerinde İmam Hatip Liselerinden 
Arapça hocası rahatlıkla temin edilebilir. 
• Ütopik diller ise örneğin Japonca veya 
Çince gibi diller, üniversitelerde verilmeli 
ve tüm yarıyıllarda ilgili dil dersi devam 
etmeli 
• Dış Ticaret Meslek Liseleri öğrencileri-
ne Burs yerine yurtdışı pratik dil eğitimi 
(en az 3 ay) sağlanmalı ve devletimiz 
tarafından sübvanse edilmeli veya
• Türkiye ihracatçılar Birliği (TİM) bu 
serece o kadar istekli ise ki kesinlikle 
istekliler ve vizyona sahip çıkmaktalar. 
O zaman, İhracatçılardan aldıkları yıllık 
ve nispi aidatlardan belirli bir kısmını bu 
öğrencilerimizin yurtdışı dil eğitimleri 
için devletimize, milletimize ve tabi ki de 
geleceğimizin garantisi olan gençlerimi-
ze katkı olarak ayırıp fonlayabilirler. 

SONUÇ: Strateji gurusu Gary Ha-
mel’in dediği gibi STRATEJİ; “neleri 
yapabileceğini değil, neleri yapamaya-
cağını belirlemekle başlar.”

DIŞ TİCARET MESLEK LİSELERİ 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Çok hızlı büyüme ve gelişme 
döneminde olan çocuklarınızın 
hangi besinden tüketmesi ge-
rektiğini ve yeterli dengeli bes-
lenmek için ne yapılması gerek-
tiğini biliyor musunuz? 

Vücudun büyümesi, yenilen-
mesi, çalışması için gereken 4 
besin grubunu tüketmesi gere-
kir. Bunlar;

Süt Ve Süt Ürünleri 
Et, Yumurta Ve Kurubaklagil
Sebze Ve Meyveler
Ekmek Ve Tahıllar gibi besin-

lerden her gün gerekli olan mik-
tarlarda alınması gerekir.

HER GÜN BESLENMESİNDE 

YER ALACAK PÜF NOKTALAR
Süt, yoğurt kemik ve diş 

sağlığı, sinir ve kasların düzenli 
çalışması için tüketilmesi gere-
kir.  

Günde en az 2 bardak süt 
içme alışkanlığı edinilmelidir.

Et, yumurta, kurubaklagil 
gibi besinler büyüme, gelişme, 
hücrelerin yenilenmesi, doku 
onarımı, kas yapımı, sinir, sindi-
rim ve deri sağlığı ile hastalıklara 
karşı direnç oluşumunda önemli 
olduğu için tüketilmelidir.

Sebze ve meyve sindirim 
sisteminin düzenli çalışması ve 
hastalıklardan korunmak için, 

bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi, hücre-
lerin yenilenmesi ve 
doku onarımı için 
tüketilmesi gerekir.

Günde en az 
5 porsiyon seb-
ze-meyve tüketilme-
lidir

Ekmek ve tahıllar 
sinir sistemi, sindirim sistemi, 
deri sağlığı ile hastalıklara karşı 
dirençte etkili olduğu için tüke-
tilmesi gerekir.

Tuz tüketimi azal-
tılmalı, Yemeklerin 
üzerine mümkün 
oldukça tuz atılması 
engellenmeli,

Paketli gıdaların 
tüketimini minimuma 
indirgenmeli, çay, 
gazlı içecekler yerine 
taze sıkılmış meyve 

suları veya süt gibi besinler tü-
ketilmelidir.

Şeker tüketimi aşırıya kaçıl-
mamalı,

Vücudun çalışmasının aksa-
maması için, su tüketimine dik-
kat edilmeli, günde en az 8-10 
bardak su tüketilmeli

Öğün atlanmamalı, özellikle 
kahvaltı yapmadan güne başlan-
mamalı, 

Şeker içeriği düşük besinler 
seçilmeli

Tüketilen yağ miktarı azaltıl-
malı, kızartılmış besinler tüketil-
memeli,

Spor yapmalıdırlar.
Öğün aralarında çikolata , 

cips gibi yiyecekler değil, daha 
sağlıklı meyve , kuruyemiş, kuru 
meyve, süt, ayran, meyveli yo-

ğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar 
eklenmelidir  

Çocukların boy uzunlukları 
ile ağırlıklarına dikkat edilmeli-
dir.

Sağlıklı ve Başarılı Bir Hayat 
İçin

Her gün her öğünde her be-
sin grubundan tüketilmelidir.

Yeterli ve Dengeli Beslenelim 
Hareket Edelim
Sağlıklı Büyüyelim 
 SAĞLIKLI BESLENME 

TABAĞI
Sağıcakla kalın.
www.nuraclan.com

SEVGİLİ EBEVEYNLER

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e Akde-
niz’in tarih, doğa ve kültür kenti 
Anamur’dan teşekkür plaketi ve-
rildi. Mersin’in Anamur Belediye 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı 
etkinlikleri kapsamında, hem fuara 
hem de Anamur’a olan katkıların-
dan dolayı kurum ve kuruluşlara 
birer plaket takdim edildi. Plaket 
töreninde Selçuk Üniversitesine de 
katılımlarından dolayı bir teşekkür 
plaketi verildi. Selçuk Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Tekocak’ın Ane-
murium Antik Kentinde 2016 yı-
lından bu yana yürütmekte olduğu 

kazı ve restorasyon çalışmaları ile 
Anamur’un kültür ve turizm potan-
siyeline çok önemli bir katkı sağla-
dığından fuar plaket töreni Anemu-
rium Antik Kenti’nde bulunan antik 
Odeon yapısında gerçekleştirildi.

Törende Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin 
adına hazırlanmış olan plaketi, 
kendisi adına törene katılan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, 
Anamur Belediye Başkanı Hida-
yet Kılınç’ın elinden aldı. Oldukça 
kalabalık ve coşkulu geçen plaket 
törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Dursun Oğuz, Mersin Valisi 

Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı 
İsmail Gültekin, Anamur Belediye 
Başkanı Hidayet Kılınç, Mersin Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Erol Yaşar ve diğer protokol üye-
lerinin yanı sıra basın mensupları, 
öğrenciler ve Anamur halkı katıldı.

Plaket takdim töreninde Selçuk 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve Anemurium Kazısı 
Başkanı Doç. Dr. Mehmet Tekocak 
bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 
Anamur ile Kıbrıs arasında yaşan-
makta olan kardeşliğin esasında 
yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir 
geçmiş ve de uzun bir tanışıklığın 
tezahürü olduğunu, bunun temel-
lerinin de Anemurium Antik Ken-

ti’nde atıldığını belirten Tekocak 
sonrasında Anemurium Antik Kenti 
hakkında kısa bir bilgi verdi. Konuş-
manın sonrasında düzenlenen mini 
konserin ardından da hediyeler tak-
dim edildi. Selçuk Üniversitesini 4 
yıldır Anamur’da başarılı çalışmala-
rı ile temsil etmekte olan Doç. Dr. 
Mehmet Tekocak Selçuk Üniversi-
tesi Anemurium Kazısı olarak KKTC 
Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun 
Oğuz ve Mersin Valisi Ali İhsan 
Su’ya günün anısına hediyelerini 
sundu. KKTC Başbakanı da Selçuk 
Üniversitesi Anemurium Kazısı’na 
bir hediye verdi.
n HABER MERKEZİ

Büro Memur-Sen Konya, 
yeni hedefler belirledi

Gençlik Anaokulu, anneleri
kahvaltıda biraraya getirdi

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanlığı genişletilmiş İl Divan 
kurul toplantısı, Genel Başkan 
Metin Yılancı, Genel Başkan Ve-
kili Ahmet Sefa Özşahin AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyal-
dız, ilçe temsilcileri ve çok sayıda 
kurum temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantıda Büro 
Memur-Sen Konya Şube Başkan-
lığı, yeni hedefler belirledi.

Meram Öğretmenevi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen Büro 
Memur-Sen Konya Şube Başkanlı-
ğı İl Divan Kurul toplantısı Konya 
Şube Başkanı Mahmut Çimen’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Baş-
kan Çimen “Konyamız’da kamu 
çalışanlarının her sorununun çözü-
mü noktasında çalışmalar yapmak-
tayız. Sizin taleplerinizi çözmek 
için bu makamlarda bulunuyoruz. 
Zaman içerisinde tüm sorunları-
nızın ve taleplerinizin çözümün 
sağlanması için tüm gücümüzle 
çalışacağımızdan kimsenin şüphe-
si olmasın. Büro Memur-Senliler 
kazanacak. Çalışanı memnun edip 
hizmeti memnun sunacağız” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Metin Yılancı, “Büro Me-
mur-Sen’in erdemli sendikacılık 
anlayışıyla, kamu görevlilerinin 
sorunlarının çözümüne paydaş 
olarak, yeni kazanımlar elde et-
meyi sürdüreceğiz” dedi. Metin 
Yılancı, “Ben sizin karşınızda Ge-
nel Başkan olarak değil bir karde-
şiniz olarak bulunuyorum. Genel 
Başkanlıklar gelip geçici, bir genel 
başkan gelir biri gider. Sizin kar-
deşiniz bir mesai arkadaşı olarak 
buradayım. Toplu iş sözleşmesi 
sürecinde tüm bakanlıklara tek 
tek gittik. Bizimde devletimizden 
memurlar olarak alacaklarımız var. 

Bize devletin sendikasının diyorlar 
Allah razı olsun devletimizin mille-
timizin sendikasıyız elbet. Sözleş-
me anında bu bize sorulduğunda 
peki siz kimin yanlısınız dediğim 
zaman kimse bir şey söylemiyor-
du. 96 madde ile sözleşmeye git-
tik. 96 maddenin bir tanesi dahi 
üyelerimizin hakkı değil miydi, çok 
şaşırdık.

Gerek üyelerimizin gerek top-
lumun her türlü sorunu ile ya-
kından ilgilendik çözüm önerileri 
üretmeye çalıştık. Zaman zaman 
düzenlediğimiz eğitim seminerleri, 
panel ve konferanslar ile çalışanla-
rımızın eğitim seviyesini zamana 
uygun şekilde yükseltmeye çalış-
tık. Büro Memur-Sen bugün 80 
bine yaklaşan üye sayısı ile Memur 
sendikaları içerisinde Türkiye’nin 
en güçlü sendikalaşma oranına 
sahip memur sendikasıdır. Yetkili 
sendika olmanın haklı gururunu 
yaşarken zirvede kalmanın gerek-
lerini yerine getirmeyi ihmal et-
meden yolunda devam ediyoruz” 
diye konuştu. AK Parti Konya Mil-
letvekili Ziya Altunyaldız ise “Biz-
ler her zaman kamu çalışanlarının 
yanında olduk. Çözülmesi gereken 
problemleri çözmeye çalıştık. Büro 
Memur-Sen Konya Şubesinin ba-
şarılı çalışmalarını yakından takip 
ediyoruz. Emeği geçenleri kutluyo-
rum” dedi.

Toplantıda sendikanın çalış-
maları hakkında bilgiler verildi ve 
önümüzdeki dönem yapılabilecek 
çalışmalar hakkında katılımcılar 
ile görüş alışverişinde bulunularak 
yeni yol haritası belirlendi. Günün 
anısına verilen plaketler ile hep 
birlikte çekilen toplu fotoğraflar ile 
toplantı son buldu.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu ve 
Gençlik Anasınıfı anneleri kahval-
tı etkinliğinde buluştu. Etkinliğe 
Gençlik Anaokulu ve Gençlik Ana-
sınıfı velileri (anneler) ve çocuklar 
katıldı. İnjir Cafede gerçekleşen 
kahvaltı programında öğrencilerin 
genel durumu ile ilgili sohbet edi-
lirken, annelerde kaynaşma fırsatı 
yakaladı.

Anaokulu Müdürü Aliye Du-
man, okul aile birliğini öne çıkaran 
bu çalışmaların amacının aile ve 
okul arasındaki ilişkileri güçlendir-

mek, işbirliğini sağlamak, öğrenci-
leri daha başarılı olmaları için gü-
venli bir ortamda bulunmalarına 
yönelik ortaklaşa önlemler almak 
olduğunu belirtti. Duman, Gençlik 
Eğitim Kurumları olarak amaçları-
nın öğrencileri milli, ahlaki, insa-
ni, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen koruyan ve geliştiren 
bireyler olarak yetiştirmek olduğu-
nu söyledi. Bu tarz programların 
devam edeceğini belirten Duman, 
kahvaltıya katılan velilere tek tek 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Selçuklu sultanlarının sanata bakış açısını değerlendiren Konya eski İl Kültür Müdürü Mustafa Çıpan, sultanların hepsinin 
bir sanatla ilgilendiğini, bunu da saltanatlarına yansıttıklarını, o dönemlere ait eserlerde bunun görülebildiğini söyledi

‘Sultanlar saltanatlarını
sanatlarıyla süsledi’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinin Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Selçuklu Belediyesinin 
katkılarıyla düzenlediği kültürel et-
kinliklerin bu haftaki konuğu Konya 
eski İl Kültür Müdürü Dr. Mustafa 
Çıpan oldu. Çıpan, “Sultan Şairler ve 
Bestekârlar” başlıklı bir konferans 
gerçekleştirdi.

Osmanlı Cihan Devleti’nin kuru-
luşunda maya vazifesi gören tasav-
vufun aynı zamanda saray terbiyesi 
ve kültürünün de esasını teşkil etti-
ğine dikkat çeken Çıpan, “Osmanlı 
padişahlarının her biri mürit veya 
muhip seviyesinde olmak üzere bir 
velinin talebesi olup (Halvetî, Nakşî, 
Mevlevî) her bakımdan (dinî, ilmî, 
edebî, sanat, yönetim) bir ‘rahle-i 
tedristen geçerek yetişirler” dedi.

Sanat ile saltanat arasında tarih 
boyunca süregelen bir ilişkinin birbi-
rini beslediği müddetçe geliştiğinin 
idrakinde olan, şiir ve musiki başta 
olmak üzere hat, tezhip, resim gibi 
güzel sanatlarla ilgilenen ve zaman 
zaman çok başarılı örnekler de vü-
cuda getiren Osmanlı Hanedanı’nın 
hemen hemen bütün mensupları-
nın konuya büyük ehemmiyet atfe-
derek imkân sağladıklarını söyleyen 
Dr. Mustafa Çıpan, “Denilebilir ki 
sanatkârlık Osmanlı hanedanında 
irsî bir hususiyet ve meziyet olup, 
dünyada başka hiçbir millete na-
sip olmayan bir mazhariyettir. Ma-
rifetin iltifata tâbi olduğunu bilen 
sultanlarla sanatkârlar arasında 
şöyle münasebetler kurulmuştur: 
Sultan Mahmûd-Firdevsî, Sultan 
Sencer-Enverî, Hüseyin Baykara-Ali 
Şîr Nevâî-Molla Câmî, Kânûnî Sul-
tan Süleyman-Bâkî , Sultan IV. Mu-
rad-Nef‘î, Sultan III. Ahmed-Nedîm, 
Sultan III. Selîm-Şeyh Gâlib… Sınır-
ları doğuda Sirderya, batıda Ege ve 
Marmara Denizleri, kuzeyde Kafkas-
lar, güneyde Mısır’a kadar uzanmış 
olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 
sanat bakımından da oldukça geliş-

miştir. Çağının en güçlü devleti ol-
ması itibarıyla diğer sanat erbabıyla 
beraber şâirler de Selçuklu sarayla-
rını tercih ediyorlardı. Selçuklu sul-
tanları kısa sürede şiir yazabilecek 
seviyede Farsça öğrenmişler, Fars 
şiiri Selçuklu hanedan üyeleri nez-
dinde kabul görmüş, hanedanın 
Farsça şiir yazma geleneği, Anadolu 
Selçuklu Devleti sultanları tarafın-
dan da devam ettirilmiştir.” dedi.

Büyük Selçuklu hükümdar ve 
hanedan üyelerinden Melikşâh, To-
ganşâh, Sencer, Süleymanşâh ve II. 
Tuğrul’a ait çoğu rubai nazım şekliyle 
yazılmış; genellikle tarihî hadiseler, 
aşk, kahramanlık, hikmet, tasavvuf 
ve ölüm gibi konuları işleyen otu-
za yakın şiir tespit edildiğine dikkat 
çeken Dr. Çıpan; “Osmanlı sultan-

larından otuzdan fazlası şiir yazmış, 
bir kısmı divan tertip etmiş, musiki 
ile meşgul olmuşlardır. Bu sultanlar 
arasında en kayda değer olanları: 
II. Murad, Fâtih Sultan Mehmed, 
Yavuz Sultan Selîm, Kanûnî Sultan 
Süleyman, Sultan II. Selîm, Sultan 
III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan 
IV. Murad, Sultan III. Selîm, Sultan 
II. Mahmûd, Sultan I. Abdülmecîd, 
Sultan VI. Mehmed Vahdeddin’dir. 
Birbirlerine manzum şiirler yazan 
ve bu konuda edebiyatımızın en gü-
zel misallerini teşkil eden padişah 
ve şehzadelerimiz de vardır: Sultan 
Bâyezid - Cem Sultan, Kânûnî Sul-
tan Süleyman – Şehzâde Bâyezid. 
Sadece padişahlar değil, paşalar ve 
beyler dahi şâir ve mûsıkîsinastır-
lar. Osmanlı’nın sadece padişahları 

değil, paşaları, beyleri, şeyhülislâm-
ları da şiirle, sanatla meşgul idiler: 
Ahmed Paşa, Necâtî Bey, Taşlıcalı 
Yahyâ Bey, Hayâlî Bey, Şeyhülislâm 
Yahyâ... Osmanlı padişahlarının bir 
kısmı amatör bazıları da profesyonel 
olarak müzikle ilgilenmişler, müzik 
meclisleri ve müzik teorisi çalışma-
larını himaye etmişlerdir. Kendile-
rine sunulan tezkireler, mecmualar 
ve teorik eserler dönemlerindeki 
müzik hayatına önemli katkılar sağ-
lamışlardır.” dedi.

Sanatın gayesinin toplumu yük-
seltmek olduğunu söyleyen Çıpan; 
“Sanatın gayesi halkın seviyesine in-
mek değil halkın seviyesini yükselt-
mektir. Yahya Kemal mûsıkî için ‘bir 
terennüm değil, herhangi bir ens-
trümanın icrası ya da bir eseri oku-
mak değil, aynı zamanda bir tenev-
vür vasıtasıdır, bir aydınlanma bir 
nurlanma vasıtasıdır mûsıkî’ der.” 
dedi. Program sonunda konuşmacı 
Dr. Mustafa Çıpan’a günün anısına 
Katılım Belgesi’ni Selçuk Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüse-
yin Kara takdim etti. Dr. Mustafa Çı-
pan da kendisine kitap takdim eden 
TYB Konya Şube başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten’e son kitabı olan “Mev-
lâna ve Etrafındakiler”i takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi’ne teşekkür plaketi verildi
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Fenerbahçe’den taraftarına 
geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in 10. haftasında İs-
tikbal Mobilya Kayserispor’la deplasmanda oynanan 
maç için Kayseri’ye giderken kaza geçiren taraftarları için 
geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten 
yapılan açıklamada, Fenerbahçe’yi desteklemek için Kay-
seri’ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, 
“5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık 
durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” denildi. Kayserispor 
Kulübü’nden ise, “Sahamızda oynayacağımız Fenerbah-
çe maçı için şehrimize gelirken kaza geçiren Fenerbahçe 
taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıkla-
ması yapıldı. n AA

Aytemiz Alanyaspor 
iç sahada puan kaybetti

Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor, Başakşehir ile 
0-0 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü 
Erol Bulut, Medipol Başakşehir ile berabere kaldıkların 
maçın ardından, “Aslında bir puan baktığınızda iyi görünü-
yor ama biz bugün maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözü-
küyoruz. Çünkü bugün gerçekten takımımız iyi işler yaptı” 
dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor 
bir maçın olduğunu aktardı. Bulut, “Bugün zor bir maçta, 
Bahçeşehir karşısında, aslında bir puan baktığınızda iyi 
görünüyor ama biz bugün maalesef 2 puan kaybetmiş 
gibi gözüküyoruz. Çünkü; bugün gerçekten takım, defans 
anlamında olsun, mücadele anlamında olsun, çok iyi işler 
yaptılar. Hücum anlamında da çok iyi işler yaptılar ama 
maalesef o bir gol eksikti, yeterince gol pozisyonuna gir-
dik. Rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Başakşe-
hir gibi bir takımı, ofansif hattına baktığınızda çok etkili fut-
bolcuları olduğunu görüyorsunuz ama biz bu rakibe karşı 
önlemimizi aldık, çok iyi çalıştık ve iyi de yaptık. Oyuncu-
larımı bu mücadeleden, oyundan dolayı tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Göztepe deplasmanda siftah yaptı
Göztepe, Süper Lig’in 10. haftasında 

Trabzonspor’u mağlup ederek bu 
sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. 
Kaleci Beto yaptığı kurtarışlarla maça 
damga vurdu. Süper Lig’in 10. hafta 
mücadelesinde Göztepe, konuk olduğu 
Trabzonspor’u Jerome’un 30. dakikada 
attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ki 
ilk deplasman galibiyetini alan İzmir 
ekibi, şanssızlık zincirini kırdı. Daha 
önce oynadığı 4 deplasman maçında 
Beşiktaş’a 3-0, Başakşehir’e 2-1 
kaybeden sarı-kırmızılılar, Gaziantep 
FK ile 1-1 ve Çaykur Rizespor’la 0-0 
berabere kalmıştı.

GÖZ GÖZ, TRABZON’DA KAYBETMİYOR
Ligde 2 hafta sonra kazanan 

Göztepe, Süper Lig’e tekrar yükseldiği 
2017/2018 sezonundan sonra 

Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı 3 
maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 
rakibine galibiyet sevinci yaşatmadı. 
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon bu sahada 
oynanan maçta 3-1 galip gelerek yine 
sezonun ilk deplasman galibiyetini 
almıştı. İzmir ekibi, Trabzon’da en son 
2001/2002 sezonunda oynanan maçta 
rakibine 3-0 kaybetmişti.

BETO’NUN GECESİ
Göztepe’de kaleci Beto, Trabzonspor 

karşısında alınan galibiyette büyük pay 
sahibi oldu. Portekizli kaleci, maçta 
yaptığı 6 kurtarışla bordo-mavili takıma 
geçit vermedi. 37 yaşındaki oyuncu, 
rakibinin geçen sezondan itibaren 
başlayan 21 maçlık üst üste gol atma 
serisine de yaptığı kurtarışlarla son 
verdi.  n İHA

195 gün sonra kazandı!
Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasman 

galibiyeti aldı. Siyah-beyazlılar en son geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor’u Vida ve Burak 
Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş aynı zamanda 3 maç aradan sonra gol yedi

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby’nin gol-
leriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, tam 195 gün sonra dep-
lasmanda galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın 9. da-
kikasına Vida, 11. dakikasında da Diaby’nin golleriyle 
ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 
2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Son olarak 22 Nisan 2019’da 
geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor’u deplasman-
da Vida ve Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup eden 
siyah-beyazlılar, o tarihten sonra ligde oynadığı 6 dep-
lasman maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

AÇILIŞ YİNE VİDA’DAN
Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında oynanan Si-

vasspor mücadelesinde aldığı galibiyetin ardından dış 
saha 3 puana hasret kalan Beşiktaş, Antalya deplas-
manında galip gelerek puanını 15’e yükseltti ve zirve 
takibini sürdürdü. Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında 
9. dakikada ilk golünü atan Vida, siyah-beyazlıların 195 
gün önce aldığı Sivasspor galibiyetinde de takımının ilk 
golünü atan isim olmuştu.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇ SONRA GOL YEDİ
Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor’la deplas-

manda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1’lik galibi-
yetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. Antal-
yaspor deplasmanında Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 
kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç 
sahada 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından 
Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Be-
şiktaş, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden de 
1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. 

3 maçta kalesini gole kapatan Abdullah Avcı’nın 
ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakika-
sında Mukairu’nun golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 
2-1 kazanan Kara Kartal, puanını da 15’e çıkardı.

BAŞKANIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelme-

sinden sonra Beşiktaş önce derbide Galatasaray’ı yendi 
ardından da dün ilk deplasman galibiyetini aldı. Başkan 
Çebi, takımın 2 galibiyetle zirveye yaklaşmasından do-
layı son derece memnun. Süper Lig’e bu sezon çok kötü 
bir başlangıç yapan ve 19 Ekim tarihine kadar çıktığı 
8 lig maçında yalnızca 9 puan toplayan Beşiktaş’ta 20 
Ekim’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ar-
dından rüzgar tersine döndü. 20 Ekim’de göreve gelir 

gelmez Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya destek olacak-
larını söyleyen Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldıktan 
sonra kurmaylarıyla birlikte Ümraniye’nin yolunu tut-
muş ve bütün sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti. 
Siyah-beyazlılar, bu ziyaretin ardından ligde önce derbi-
de karşılaştıkları Galatasaray maçını kazandı, ardından 
ilk deplasman galibiyetine Antalya’da imza attı. 

İlk 8 haftada 9 puan toplayan Kara Kartal, son 2 
maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolundaki rakiple-
riyle aradaki puan farkını kapattı ve taraftarını da mutlu 
etti.

ÖDEMELER YAPILDI, PERSONEL MEMNUN
Çebi’nin göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlı-

lardaki acil ödemelerin tamamı yapıldı. 105 milyon TL 
ödediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı, 4 aydır maaş 
alamayan personelin ödemelerine de başladı. Kulüp 
personeline ilk ödemesini yapan Çebi yönetimi, kalan 
bakiyeleri de kasım ayı içerisinde kapatmayı planlıyor. 
Futbolculara ve kulüp personeline yapılan ödemeler, 
kulüpte ve takımda yüzleri güldürürken, Beşiktaş’ın bu 
sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak yarışa dahil ol-
ması da, Ahmet Nur Çebi’yi memnun etti.   n İHA

Trabzonspor’da 258 günlük rüya bozuldu
Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 1-0 

mağlup olan Trabzonspor’da 258 günlük rüya bozuldu. 
Bordo-mavililer sahasındaki 10’ncu maçında yenilerek zirve 
yolunda önemli yara aldı. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren 
Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı 
günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordo-mavililer 
kadro derinliğini kaybetti. Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, 
Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden 
yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz 
ekibi, oynadıklarında ilk 11’in değişmez isimleri olacak 
olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra 
sahasında Göztepe’ye 1-0 yenilerek ödedi. Bordo-mavililer 
zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 
2019’da Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. 
Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 
1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig’de sahasında 
oynadığı 10’ncu maçında Göztepe’ye 1-0 yenilerek evindeki 
yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

AYNI SUDA İKİ KERE YIKANILMAZ
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 

sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Defalarca 
uyardık. Dinlemediler. Aynı suda iki kere yıkanılmaz dedik 
anlamadılar. Bundan sonra kendilerini düşünsün” yazması 
dikkat çekti.

Trabzonspor’un kazandığı veya kaybettiği maç sonrası 

dikkat çeken paylaşımlarda bulunarak saha içinde ve 
dışında yaşananları işaret eden Trabzonspor Kulüp Başkan 
Yardımcısı Ertuğurul Doğan, bordo-mavililerin, geçtiğimiz 
hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 beraberlikle 
sonuçlanan maçın ardından, “Yolumuz uzun ve zorlu. Bu 
yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz 
kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da 
kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek 
büyük. Yaşasın” ifadelerini kullanmıştı.

Doğan, Trabzonspor’un sahasında 1-0 mağlup olduğu 
ve hakem kararlarının maça damgasını vurduğu Göztepe 
maçının ardından ise dikkat çeken bir paylaşım daha yaparak, 
“Defalarca uyardık. Dinlemediler. Aynı suda iki kere yıkanılmaz 
dedik, anlamadılar. Bundan sonra kendileri düşünsün” 
ifadelerini kullanarak göndermede bulundu.

KARAMAN: OYUN İSTEĞİ VARDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk yarı 

oynanan oyunun bordo-mavili kulübe yakışmayan bir oyun 
olduğunu belirterek, “Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. 
Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de 
böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık” dedi.

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe 
karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle 
sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “İlk yarı 
oynadığımız oyun bize yakışmayan bir oyundu. Her ne kadar top 

bizde görünse de topun hızı bizim beklediğimiz şekilde değildi. 
İkinci yarı daha gayretli, istekli bir takımım vardı. Bulduğu 
pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. 
Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya 
kaldık. Bunun adına üzgünüm. Geçen seneden beri takımın 
yükünü çeken iskelet tabiri ettiğimiz oyuncular her şeye rağmen 
bırakmadan, mazeret üretmeden camianın beklentilerine 
cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci 
yarı birçok arkadaşını o çabaya ortak ettiler ama çeviremedik. 
Onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç için de üzüntümü ifade 
ediyorum” dedi.

“Sörloth’un ayağına bastığı pozisyon hakkındaki yorumu 
ve Hosseini’nin yerine Fernandes’i tercih etme sebebine” 
ilişkin soruya ise Karaman, “Sonuçta bir kadro iskeletimiz 
var. Bunun içerisinde her oyuncuyu tercih etme hakkımız ve 
şansımız var. Bugün böyle tercihte bulunduk. Göztepe’nin 
önde hızlı oyuncuları vardı. Fernandes’in hızına biraz daha 
güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. İlk yarı belki 
beklenenin altında oynadı ama ikinci yarı o da toparladı. 
Sörloth’un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama 
bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR 
odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu 
kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, 
izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar. Biz de takip ederiz. 
Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk” cevabını 
verdi.    n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2.D. G. SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3.FENERBAHÇE 9 5 2 2 18 9 9 17
4.YENİ MALATYASPOR 9 5 1 3 22 10 12 16
5.TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16
7.GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8.BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9.İ. H. KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
10.GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
11.GAZİANTEP FK 9 3 3 3 14 18 -4 12
12.KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
13.Y. DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14.ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15.Ç. RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16.ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18.İ. M. KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU



Konya Büyükşehirli sporcular Avrupa’da zirveye çıktı
Konya Büyükşehir Bele-

diyesporlu genç güreşçiler, 
Belarus’ta gerçekleştirilen 
İşitme Engelliler Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda 
1 altın, 1 gümüş, 6 bronz 
madalya kazanarak büyük 
bir başarı elde etti. Konya 
Büyükşehir Belediyesporlu 
güreşçiler İşitme Engelliler 
Avrupa Güreş Şampiyona-
sı’na damga vurdu.

Belarus’ta düzenlenen 
İşitme Engelliler Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda 10 
ülkeden 60 sporcu madalya 
mücadelesi verdi. Konya 
Büyükşehir Belediyespor 
adına mindere çıkan güreş-
çilerden Gençler kategori-
sinde Murat Mert İnan ve 
Fatih Cengiz; Yıldızlar kate-
gorisinde de Mehmet Dölek 
ile Mehmet Ali Dönmez ül-
kemizi temsil etti. Serbest 
stilde çıktığı müsabakalarda 
rakiplerinin hepsini mağlup 
eden Murat Mert İnan altın 

madalya kazanarak Avrupa 
Şampiyonu olurken; Meh-
met Dölek final müsaba-
kasında rakibine yenilerek 
gümüş madalya kazandı.

Sporcularımızdan Fa-
tih Cengiz ile Mehmet Ali 
Dönmez de serbest stilde 
şampiyonada üçüncü olarak 
bronz madalyanın sahibi 
oldu. Greko-Romen stilde 
ise; Murat Mert İnan ve Fa-
tih Cengiz Gençler’de; Meh-
met Ali Dönmez ve Mehmet 
Dölek de Yıldızlar’da bronz 
madalya alarak Avrupa 
üçüncülüğü elde etti. Konya 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, şam-
piyonayı başarıyla kapatan 
genç güreşçileri ve Milli 
Takım antrenörü olarak 
Belarus’ta bulunan Konya 
Büyükşehir Belediyespor 
antrenörü Mustafa Oğuz’u 
tebrik ederek, başarılarının 
devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ
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Yine mağlup oldu!
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, sezonun 11.hafta maçında Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 
konuk oldu. Rakibine ilk yarıda teslim olan yeşil beyazlı takım, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. 

Ligdeki 8.yenilgisini alan temsilcimiz 9 puanla ateş hattına girdi
Ligde bir türlü istikrar sağlayamayan 

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 
Konyaspor, 11.hafta maçında Sancaktepe 
Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı kar-
şıya geldi. 

Rakibi karşısında varlık gösteremeyen 
yeşil beyazlı takım, ilk yarıda yediği goller 
ile 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda da etkisiz 
kalan ve gol yolların istediği oyunu sahaya 
yansıtamayan 1922 Konyaspor, mücade-
leden 2-0 yenik ayrıldı. Bu skor ile ligdeki 
8.yenilgisini alan temsilcimiz, 9 puanda 
kaldı ve düşme hattına kadar geriledi. 
Yavru Kartal’da, yeni göreve gelen Hakan 
Yavuz da istenileni veremedi.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Temsilcimiz 1922 Konyaspor, San-

caktepe FK ile deplasmanda oynadığı 
karşılaşmaya etkisiz başladı. Rakip yarı 
sahaya geçmekte zorlanan yeşil beyazlı 
takım, savunmada da açıklar verince gol-
ler kaçınılmaz oldu. 

Mücadelenin 39.dakikasında Sancak-
tepe oyuncusu Halil İbrahim Tuna sahne-
ye çıkarken, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk 
golün şokunu atlatamayan Yavru Kartal, 
42.dakikada kalesinde bir gol daha göre-
rek moral olarak da çöktü. İstanbul ekibi, 
yine Halil İbrahim Tuna’nın attığı golle 
farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarı-
sında başka gol sesi çıkmadı.

SANCAKTEPE SKORU KORUDU
Mücadelenin ikinci yarısında 1922 

Konyaspor, ilk yarıya göre daha hareketli 
olmasına rağmen aradığı golleri bir türlü 
bulamadı. 

Teknik Direktör Hakan Yavuz, ikinci 45 
dakikaya Burak Saban – Celal Hanalp ve 
Nurettin Çağlar – Yılmaz Kılıç değişiklik-
leri ile başladı. Ancak Celal ve Yılmaz’ın 
mücadelesi de 1922 Konyaspor’a yetme-
di. 2-0 önde olmanın avantajını kullanan 
Sancaktepe, iyi savunma yaparak Konya 
ekibine geçit vermedi. İkinci yarıda gol 
olmayınca mücadele 2-0 Sancaktepe’nin 

üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil beyazlı tem-
silcimiz bu skor ile ligde 9 puanda kaldı ve 
16.sıraya geriledi.

LİGDEKİ 8. YENİLGİYİ ALDI
1922 Konyaspor, deplasmanda San-

caktepe’ye 2-0 mağlup olarak ligdeki 
mağlubiyetlerine bir yenisini daha ekledi. 
Oynanan 11 maç sonunda 8 mağlubiyet 
alan yeşil beyazlı takım 9 puanla düşme 
hattının içine girdi. Yavru Kartal’da 8.haf-
tadan sonra yapılan teknik direktör deği-

şikliği de fayda etmedi. Üç maçtır görevde 
olan Hakan Yavuz, 1 galibiyet alırken 2 kez 
de yenildi. Öte yandan Sancaktepe forma-
sı giyen Konyalı oyuncu Abdullah Çoban, 
eski takımı 1922 Konyaspor’a karşı müca-
dele etti. Abdullah Çoban 90 dakika saha-
da kaldı.

MANİSA’NIN MAĞLUBİYETİ YOK!
1922 Konyaspor’un da mücadele etti-

ği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 11.hafta maç-
ları tamamlandı. Tarsus İdman Yurdu’nu 

kendi evinde 4-0 yenen Manisa Futbol Ku-
lübü namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde 
haftanın sonuçları şu şekilde; Hekimoğlu 
Trabzon 5 – 0 Şanlıurfaspor, Amed Sportif 
Faaliyetler 2 – 1 Başkent Akademi, San-
caktepe FK 2 – 0 1922 Konyaspor, Manisa 
FK 4 – 0 Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor 
1 – 0 Gümüşhanespor, Yeni Çorumspor 4 
– 2 Afjet Afyonspor, Zonguldak Kömürspor 
0 – 2 Yılport Samsunspor, Hacettepe Spor 
1 – 4 Sarıyer, Kırklarelispor 0 – 1 Pendiks-
por. n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör Küme’de 4.hafta maçları yine 
büyük heyecana sahne oldu. Ligde oynanan maçlar so-
nunda hafta tamamlandı. Konya Süper Amatör Küme’de 
4.hafta sonuçları şu şekilde; Gölyazı Belediyespor 3 - 0 
Akören Kültür Spor, Karapınar Belediyespor 0 - 4 Öntur 
Havzanspor, Ilgın Belediyespor 2 - 1 Kulu Belediyespor, 
Seydişehir Belediyespor 4 - 0 Saiteli Kadınhanı Beledi-
yespor, Cihanbeyli Belediyespor 0 - 3 Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor, Meram Kara Kartallar 1 - 0 Selçukspor.   
n SPOR SERVİSİ

Üç Konya ekibinin mücadele ettiği Bölgesel Amatör 
Ligi 7. Grup’ta 7.hafta maçları oynandı. Üç temsilcimiz-
den sadece Akşehirspor galip gelebildi. Kendi sahasında 
Ortaca Belediyespor’u konuk eden kırmızı beyazlı takım, 
2-1 kazanarak puanını 9 yaptı ve 7.sıraya yükseldi. Sara-
yönü Belediyespor ise deplasmanda Çal Belediyespor’a 
konuk oldu ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Yeşil siyahlı takım 
8 puanla 9.sırada yer aldı. Ligdeki bir diğer Konya ekibi 
Ereğlispor ise deplasmanda 32 Isparta Spor’a konuk oldu. 
Rakibine 3-1 mağlup olan yeşil beyazlılar, galibiyet hasre-
tini sürdürdü. Konya Ereğlispor, 4 puanda kalarak düşme 
hattının içinde yer aldı.   n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 11 10 1 0 36 10 26 31
2.Y. SAMSUNSPOR 11 7 4 0 21 4 17 25
3.YENİ ÇORUMSPOR 11 7 1 3 17 12 5 22
4.AFJET AFYONSPOR 11 6 2 3 20 11 9 20
5.SANCAKTEPE FK 11 6 1 4 19 8 11 19
6.ZONGULDAK 11 5 3 3 14 9 5 18
7.HEKİM. TRABZON 11 5 2 4 22 20 2 17
8.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 12 2 17
9.İNEGÖLSPOR 11 5 1 5 15 10 5 16
10.SARIYER 11 4 4 3 12 11 1 16
11.TARSUS İDMAN Y. 11 5 1 5 9 16 -7 16
12.GÜMÜŞHANESPOR 11 3 2 6 12 16 -4 11
13.AMED SPORTİF 11 2 5 4 7 12 -5 11
14.HACETTEPE SPOR 11 3 2 6 9 22 -13 11
15.KIRKLARELİSPOR 11 2 4 5 7 18 -11 10
16.1922 KONYASPOR 11 3 0 8 11 19 -8 9
17.BAŞKENT AKADEMİ 11 2 2 7 12 17 -5 8
18.ŞANLIURFASPOR 11 0 1 10 1 31 -30 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Konyalı yüzücü Ankara’da 
yapılacak finallere hazırlanıyor

Beyşehirli milli tekvandocu 
Zeliha Ağrıs, Avrupa ikincisi oldu

Konya Doğa Koleji öğrencilerin-
den Gülşah Yavaş, Ankara’da yapı-
lacak olan Yüzme Şampiyonası final 
müsabakalarında hem okulunu hem 
de Konya’yı temsil edecek. Konya 
Doğa Koleji 7. sınıf öğrencisi Gülşah 
Yavaş, Mersin’de düzenlenen yüzme 
vize yarışlarında baraj müsabakaları-
nı geçerek, Ankara’da yapılacak olan 
final müsabakalarına katılmaya hak 
kazandı. 

Başarılı yüzücü Gülşah Yavaş, 
Ankara’da yapılacak olan yüzme final 
yarışlarında hem okulunu hem de 
Konya’yı en iyi şekilde temsil ede-
ceğini söyledi. Konya Doğa Koleji 
Genel Müdürü Erdal Özkara ise yap-
tığı açıklamada, “Öğrencimiz Gülşah 
Yavaş’ın Mersin’de yapılan yüzme 
yarışlarında başarılı olarak Ankara’da 
yapılacak final yarışlarında mücade-

le etme hakkını elde etmesi bizleri 
mutlu etmiştir. Öğrencimiz Gülşah 
Yavaş’ı bu başarısından dolayı kutlu-
yor ve Ankara’da yapılacak olan final 

yarışlarında da aynı başarıyı göster-
mesini temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Son dünya şampiyonu Beyşehirli 
milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın katıl-
dığı G4 Extra Avrupa Tekvando Şam-
piyonasında 53 kiloda Avrupa ikincisi 
olması memleketinde sevinçle karşı-
landı.

İtalya’nın Bari şehrinde devam 
eden şampiyonanın ilk gününde 
madalya mücadelesi veren Zeliha 
Ağrıs, gösterdiği başarılı performan-
sıyla finale kadar yükseldi. Finalde, 
son dünya şampiyonasında mağlup 
ederek dünya şampiyonu olduğu Rus 
rakibi Tatiana Kudashova’ya yenilen 
Ağrıs, gümüş madalya kazanarak Av-
rupa ikincisi oldu. Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, Zeliha Ağrıs’la 
elde ettiği büyük başarı dolayısıyla bir 
kez daha gurur duyduklarını belirtti.

Beyşehir Belediyespor Kulübü 
tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise, 

salonlarından yetişen milli sporcu 
Zeliha Ağrıs’ın şampiyona öncesinde 
el ve dizinden geçirdiği sakatlıklara 
rağmen İtalya’daki müsabakalarda 
gösterdiği performans ve elde ettiği 
başarının her türlü takdir ve övgü-
nün üzerinde olduğunu belirterek, 
“Beyşehir’imizin yetiştirdiği, salonu-
muzdan yetişen milli sporcumuzu bu 
başarısından ötürü kutluyorum. 213 
sporcunun mücadele ettiği bu şam-
piyonada ülkemizi 10 sporcu temsil 
ediyor ve bu temsil eden sporcular 
içerisindeki 2’si Beyşehirli. Beyşehir-
li milli sporcumuz Yunus Sarı da ma-
çını yapacak. Ona ve diğer milli spor-
cularımıza da başarılar diliyorum. 
Ayrıca, şampiyonada kilosunda Avru-
pa şampiyonu olan milli sporcumuz 
Rukiye Yıldırım’ı da tebrik ediyorum. 
Bu şampiyona, 2020 Tokyo Olimpiyat 

Oyunları’na puan veren bir şampiyo-
na. O yüzden, milli sporcularımız için 
Tokyo olimpiyatları öncesinde puan 
toplama açısından da büyük önem 
taşıyor” dedi. n İHA

Konya Süper Amatör’de 
4.hafta tamamlandı

Bölgesel Amatör’de 
Akşehirspor galip geldi



Faturası ağır oldu!
Süper Lig’in 10. haftasında evin-

de Gençlerbirliği ile karşılaşan ve son 
dakikada yediği gol ile rakibi ile 1-1 
berabere kalan Konyaspor’da büyük 
üzüntü hakim. Yeni Malatyaspor maçı 
öncesine kadar zirve hesapları yapan 
Konyaspor’un 2 hafta içinde yaşadığı 
çöküş taraftarı endişelendiriyor. Yeni 
Malatyaspor maçının hemen başın-
da 10 kişi kalarak büyük umutlar ile 
çıktığı maçı kaybeden Anadolu Kar-
talı, o maçtan sonra toparlanamadı. 
Lig’de Fenerbahçe’ye yenilen, kupa-
da Eyüpspor’a elenen Konyaspor, son 
olarak ligin zayıf ekibi Gençlerbirliği 
ile evinde berabere kaldı. Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman 2 hafta önceye 
kadar ritmini bulmuş ve zirveye yü-
rüyen bir takım olduklarını, Malatya 
maçında yaşananlardan sonra topar-
lanmakta zorlandıklarını söyledi.

YENİDEN ÖZGÜVEN 
SORUNU YAŞIYORUZ

İttifak Holding Konyaspor’un, 
Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında 
tamamen bambaşka, kendilerine ait 
olmayan, paramparça bir oyun ortaya 
koyduğunu söyleyen Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, son dakikada gelen 
golle alınan beraberlikten dolayı üz-
gün olduklarını söyledi.

1-1 berabere sona eren Genç-
lerbirliği maçının ardından konuşan 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Ma-
latyaspor maçının 13.saniyesinde ge-
len kırmızı kartla, 21 Ekim’den bugüne 
tamamen değişen, yeniden bir özgü-
ven sorunu yaşayan bir takım olduk. 
O maçta alınan yenilgiyi takımımızın 
oyunun henüz 1.dakikasında 10 kişi 
kalmasına rağmen ortaya koyduğu 
mücadele ve kazanma hırsı, isteği, ta-
raftarlarımızın muhteşem desteği ile 
anlatabiliriz. Ardından gelen Fener-
bahçe maçı. Yine beklentilerin dışında 
bir maç. Bizim adımıza istemediğimiz 
bir sonuç. Kazanırsınız, kaybedersi-
niz onu da anlarım. Ama hafta içinde 
ZTK’da Eyüpspor’a karşı alınan yenilgi 

ve elenmenin ben dahil kimse izahını 
veremez. O maçın etkileri bugünkü 
maça da yansıdı. Oyunun ilk 15 daki-
kası yeni teknik direktörü ile yeni bir 
hava yakalamaya çalışan rakibimizin 
baskısı ve kontrolü altında geçti. Top-
la çıkışlarda pas bağlantılarında çok 
sayıda hata yaptık. Ama daha sonra 
kendimize geldik. Kontrol bizdeydi. 
Yapılan hatadan bulduğumuz golle 
öne geçtik. Soyunma odasına önde 
girdik. İkinci yarıda ise kontrolün elin-

de olduğu bir Gençlerbirliği vardı. İlk 
yarıdaki 15.dakikadan sonraki Kon-
yaspor gitti yerine bambaşka, kendine 
ait oyunu oynayamayan, istediğimiz 
hiçbir şeyi yapamayan paramparça 
bir takım görüntüsü verdik. Eyüpspor 
maçının tahribatı yine bir özgüven 
sorununu ortaya çıkarttı. İleriye gide-
meyen, orta sahada rakibe karşı iste-
diklerini yapamayan bir durumdayken 
doğal olarak Gençlerbirliği üzerimize 
geldi. Uzatma dakikalarında kalemi-

zi 10 kişi ile savunduğumuz bir anda 
böyle bir gol yemek ve kazanamamak 
gerçekten büyük üzüntü verici. Üzgü-
nüz. Maçı 1-0 kazansaydık en azından 
ilerleyen haftalar öncesinde Y.Malat-
yaspor maçı ile başlayan seride kay-
bettiğimiz özgüveni yeniden kazanma 
adına bir adım atabilirdik. Ama şimdi 
tam tersi oldu. İçerisinde bulunduğu-
muz bu durumdan bir an önce çıkma-
nın çabasında olacağız. Bunun için 
elimizden geleni yapacağız” şeklinde 

görü belirtti.
YUMRUK GİBİ BİR TAKIM

Teknik direktör Aykut Kocaman, 
taraftarların alınan sonuçlara rağmen 
takıma olan inançlarından bir şey 
kaybetmeden destek vermeye devam 
etmeleri ile ilgili, “Y.Malatyaspor 
maçında ortaya çıkan tablo gerçekten 
çok güzeldi. Onlar tabiki de verdikleri 
desteğin karşılığını iyi sonuçla almak 
istiyorlar. Ama işte Y.Malatyaspor 
maçına kadar yumruk gibi olan bir ta-

kım, o maçta yaşananlardan dolayı 1 
hafta içerisinde sebebini bizimde an-
layamadığımız bir şekilde parampar-
ça olup, özgüvenini kaybedebiliyor. 
Bu durumu en kısa zamanda çözümü 
kavuşturmak istiyoruz. Konyaspor 
taraftarının ne kadar iyi bir taraftar 
olduğunu zor günlerde takımına olan 
desteğini herkes biliyor. Sonuçlardan 
dolayı çok üzgünüz” cevabını verdi.

YİNE OLSA AYNI ŞEYİ YAPARIM
Aykut Kocaman, ligde önlerinde 

ilk yarının tamamlanmasına 7 maç 
daha olduğunu ifade ederek, “Şimdi-
den transfer, takımdan gidecekler-ge-
lecekler konularını konuşmanın kim-
seye bir yararı yok. Çünkü bizim için 
şu an en önemli konu kalan 7 maçı 
toplayabildiğimiz en yüksek puanları 
toplayarak tamamlamak. Bugün bu 
maçı kazansaydık 15 puana yüksele-
cektik ve üst sıralarda kendimize yer 
bulma adına önemli bir avantaj elde 
edecektik. Olmadı. Odaklanmamız 
gereken konu önümüzdeki 7 maç. 
Ondan sonra zaten her şey belli olur” 
derken, sezon baçında genç oyuncu-
lara güvenerek forvete sadece Riad 
Bajic’in transfer edilmesi ile ilgili ola-
rak da “Şimdi olsa yine öyle bir karar 
veririm. Çünkü kulüplerimizin hiçbiri-
nin ekonomik anlamda rahat olmadığı 
herkesin malumu. Her kulübün sıkın-
tıları var. Böyle bir dönemde sezon 
başında yaş ortalaması ve maddi ola-
rak yüksek olan oyuncuları göndere-
rek yerlerine daha az maliyetli ve yaş 
ortalaması düşük oyuncuları transfer 
ettik. Ben kendilerine güveniyordum. 
Şimdi de bu güvenim devam ediyor. 
Üreterek değil de harcayarak içeri-
sinde bulunulan maddi durumdan 
kurtulmak imkansız. Bu tüm takımlar 
için geçerli. Konyaspor’un ekonomik 
anlamda yaşanılan sorunlardan en az 
etkilenmesi ve buna maruz kalması 
bizim bu takımda yapmamız gereken 
konulardan biri” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Yeni Malatyaspor maçı öncesi milli arada zirve hesapları yapan İttifak Holding Konyaspor, bu maçta aldığı mağlubiyetle özgüvenini 
kaybetti. Yeni Malatyaspor maçından sonra çıktığı 3 maçta da kazanamayan Anadolu Kartalı adeta yerle bir oldu. Teknik Direktör Aykut 

Kocaman, ‘Yeni Malatyaspor maçından önce ritmini bulmuş, sıkılı yumruk gibi bir takımdık’ ifadeleri ile yaşanan çöküşü tarif etti

RPS

Bizim gibi ülkelerde alışılmışın dışına çıkmak cesaret 
ister. Genel akışa uygun olmayan davranış veya yöntem-
ler geliştirmek ilk etapta psikolojik yıpranmayı beraberinde 
getirdiği gibi, sonraki bölümlerde ise müthiş bir direnç ile 
karşılaşırsınız.

Hatta yöntemin güvenilirlik ve geçerliliği test edilse 
bile, başarılı olduğu kanıtlansa dahi, zaman yöntemi pe-
kiştirmesi gerekirken, tam tersi törpülemeye başlar. Bü-
yük emeklerle oluşturduğunuz sistem, bazen kendi ortaya 
çıkardığı figürler tarafından baltalanır. Kötü niyet olmasa 
bile...

Çünkü suyun akışını değiştirmek kadar zor bir durum 
bu. Yüzyılların getirdiği alışkanlıklarla mücadele etmek ne-
redeyse insan doğasıyla mücadele etmekle eşdeğer. 

Arkanızı dönüp bir başka işe yoğunlaştığınız anda, 
taşkınlar sizin yaptığınız setleri yıkıp geçiyor ve eski yatağı-
na doğru akmaya başlıyor. Dayanacak gücün varsa otur 
baştan yap.

Çok basit bir mantıkla bakalım. 100 yılı aşan Türk 
futbolu, bütün imkanlara ve toplumun çok büyük ilgisine 
rağmen elle tutulur bir başarı gösteremedi. 

Türk futbol tarihinde sistemli, tutarlı, anlaşılabilir her-
hangi başarısı neredeyse yok. 

Kulüpler alt yapıdan üst yapıya kadar korkunç bir 
zararlı alışkanlık silsilesine tutulmuş. Devlet müdahale 
etmese kulüpler yok olup gidecek. Müdahale edilmeyen-
lerin yok olup gittiği gibi.

Peki bu tabloyu değiştirebilecek bir güç var mı? İm-
kansıza yakın. Çünkü bir sorunu ortadan kaldırmak için 
sorunun olduğunu kabullenmek gerek. Oysa mevcut alış-
kanlıklarımız sorunları reddetme, erteleme, günü kurtar-
ma üzerine kurgulanmış. Topyekûn bir değişim söz ko-
nusu olmadığı için de alternatif yaklaşımlar geliştirmenin 
güçlüğü katlanıyor. 

Hadi bir çılgınlık yaptınız ve farklı şeyler denemeye 
kalkıştınız. Evrensel doğruların ülkeye uyarlanmış versi-

yonunu bir kulübe entegre 
etmeye çalıştınız. Bilimsel-
likten, rasyonelleşmeye, ve-
rimlilikten sistemli hale gel-
meye kadar pek çok alanda 
uğraş verdiniz. Binbir uğraş 
ile domino taşları ile nokta 
nokta resim çizmeye çaba-
ladınız.

Hatta oldu ya, başarılı da 
oldunuz. Peki bu dönüşüm 
ne kadar kalıcı. 

Hiç... 
Koskoca bir hiç...
En üzücü tarafı da bu. Küçük bir noktayı düzeltme-

ye çalışan bir dostunuzun, yanlışlıkla devirdiği ilk taşın 
domino etkisi ile bütün resmi yıkması ile aslında bunca 
çabanızın birkaç saniye ile yok olabileceğini görmek. O 
resme bakıp tekrar baştan başlamak zorunda olmak. Da-
yanılmaz bir hal olsa gerek. 

Konyaspor camiası, yönetimi, teknik heyeti, taraftarı 
ile alternatif yöntemler silsilesi ile bir var olma mücadelesi 
veriyor. 

Belki tercih belki de zorunluluk. Belki de ikisi birden. 
Zaten hali hazırda ekstra kaynaklarınız yoksa, ya da düştü-
ğünüzde devlet tarafından kaldırılma imtiyazına sahip de-
ğilseniz, Türk futbolunda uzun süreli figür olarak kalmanız 
mümkün değil. Ligin genel reflekslerine göre 10 yıllık sü-
reçlerle dibe vurup, yeniden yükselmek ve bu devri daimi 
gönüllü gerçekleştirmek zorundasınız. 

Bu çarkı kırmaya çalıştığınızda ise ilk rakibiniz çok ya-
kında oluyor; Kendiniz... 

Sürekli oyuncu sirkülasyonundan mı şikayetçisiniz? 
İstikrar adına savunduklarınız sistemi sizin kadar sahip-
lenmeyebilir. Yaşlı, maliyetli ve verimsiz oyunculardan mı 
rahatsızlık duyuyorsunuz? Güvenip rol verdiğiniz gençle-
re sistemin sunduğu kazanımlar, misyonlarından daha 
cazip gelebilir. Motivasyonun oyundaki yerinin geçici 
olduğunu, kalıcı başarılar için kemikleşmiş davranışlar ol-
ması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Negatif motivasyon 
ile süreciniz darbe alabilir.

vs... vs... vs...
Yeni Malatyaspor maçına kadar ince ince dokunuş-

larla ortaya çıkarılan tablo, küçük bir yanlış temas ile siste-
min güvenilirliğinin sorgulandığı bir noktaya evrildi. Şimdi 
herkes yerle bir olan tabloya bakıp kimin bunu bu hale 
getirdiğini tartışıyor. Kimsede yeniden başlayacak güç, 
başlamaya niyetleri olanlara verecek destek yok.

Yitirilen heyecanlar, yeni umutsuzluklar aşılıyor. 
Ben de bakıyorum öyle. 
Heyecansız...
İnsanın bütün yaşam enerjisini emen, büyük bir ne-

zaket isteyen nadide umutlarıma hoyratça muamele eden 
bu coğrafyaya karşı yenilgiyi kabullenmek istiyorum.

Savunduklarımın doğruluğundan değil şüphem. 
Coğrafyanın kaderini değiştirememekten...

DOMİNO ETKİSİ!
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