
SÜ TEKNOFEST 
2020’de 19 
takımla yarıştı
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Bilim 
Kurdu büyük 
başarıyla döndü
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ermenistan’a 
Konya’dan 
büyük tepki
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Geçmişten 
gelen gücü 
kullanıyorlar’
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya’nın 
gururu oldular

TEKNOFEST 2020’de derece-
ye girerek Konya’nın gururu 
olan takımları tebrik eden 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
gençlere bundan sonra da des-
tek vermeye devam edecekle-
rini söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Güç dengeleri değişti
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmaları değerlendiren Gazeteci-Yazar 

Güngör Yavuzaslan, Türkiye’nin de verdiği açık destekle güç dengelerinin çok değiştiğine vur-
gu yaptı. Yavuzaslan, Azerbaycan’ın ilerlemesi halinde Karabağ’ı geri alabileceğini savundu

İŞGALE SON VERSİN
Azerbaycan’a olan desteği yineleyen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da, “Bölgede Dağlık Karabağ’ın 
işgaliyle başlayan krize artık bir 
son verilmesinin vaktinin gelmiştir. 
Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbay-
can topraklarını derhal terk etme-
siyle bölge yeniden barışa ve huzura 
kavuşacaktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

DENGELER DEĞİŞTİ
Azerbaycan-Ermenistan cephe 
hattında yaşanan çatışmalar ve 
sonrasındaki gelişmeler, güç 
dengelerinin değiştiğini ortaya 
koyuyor. Azerbaycan ordusunun 
daha farklı stratejiler ürettiği 
görülürken, Türkiye’nin Azer-
baycan’a olan desteği de sözde 

kalmayarak, farklı noktalara 
taşınmış durumda.

AZERBAYCAN GÜÇLÜ
Eski Azerbaycan’ın olmadığına 
dikkat çeken Gazeteci-Yazar Gün-
gör Yavuzaslan, “Gerek ekonomik 
olarak gerek askeri olarak daha 
güçlü bir Azerbaycan var. 
Burada Türkiye’nin de önemli bir 
desteği var. Türkiye’nin verdiği 
İHA’lar, SİHA’lar, toplar, tanklar 
vs. etkilerini şuan görüyoruz” diye 
konuştu.
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Ekim, dert ayı olmasın! 
Ekonomide 
koronavirüs 
tedbirleri 
kapsamında 
vergi ve sigorta 
primleri ekim 
ayına ötelenmişti. 
1 Haziran 
itibarıyla Türkiye 
normalleşme 
adımları atarken, 
iş dünyasını 
tam toparlanma 
sürecinde üst üste 
gelen ödemelerin 
stresi sardı. Konya 
iş dünyası ‘Ekim ayı 
dert ayı olmasın’ 
diyerek 10’uncu ay 
sendromuna çare 
bekliyorlar.
n HABERİ SAYFA 
11’DE

ŞEHİDİN ADI 
YAŞATILIYOR

UZAYDAN DAHİ 
GÖRÜLECEK

Karatay Belediyesi 
tarafından yapımı 

tamamlanarak Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü’ne 

teslim edilen Şehit Azam 
Güdendede Köprübaşı 
Polis Merkezi Amirliği, 

düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 

 n HABERİ SAYFA 3’TE

Türkiye tarihinin en stratejik 
projelerinden olan, Konya’nın 

Karapınar ilçesinde yerli üretim 
panellerle kurulmaya başlayan 

Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali, 2 bin 600 futbol 

sahasına eşit alanda güneş 
enerjisinden elektrik üretecek.

 n HABERİ SAYFA 13’TE
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Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmaları değerlendiren Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan, Türkiye’nin de verdiği açık 
destekle güç dengelerinin çok değiştiğine vurgu yaptı. Yavuzaslan, Azerbaycan’ın ilerlemesi halinde Karabağ’ı geri alabileceğini savundu

Karabağ’ı geri alabiliriz!
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında ya-

şanan çatışmalar ve sonrasındaki gelişmeler, güç 
dengelerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Azerbay-
can ordusunun daha farklı stratejiler ürettiği gö-
rülürken, Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteği 
de sözde kalmayarak, farklı noktalara taşınmış 
durumda.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sa-
bah saatlerinde Ermeni güçlerinin Azerbaycan 
sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 
başlayan çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev, saldırının ardından yap-
tığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Ermenistan’ın 
başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız 
var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Er-
menistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik” 
diye konuştu.

Söz konusu saldırıların sürekli hale geldiğine 
işaret eden Aliyev, “Temmuz’da Ermenistan-A-
zerbaycan devlet sınırında, Tovuz istikametinde, 
yeniden top ateşleri neticesinde sivillerimiz ve bir 
hane zarar görmüştür. Bu Ermeni faşizminin ge-
lecekteki göstergesidir.” dedi.

AZERBAYCAN, KARŞI SALDIRI BAŞLATTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan 

açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının 
sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe 
boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar ver-
diği ifade edildi. “Kara birliklerinin, tank birim-
lerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava 
araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın 
derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni aske-
rini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha 
ettiği” aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı 
yönlerinde Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçak-
savar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi. 
Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki 
Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin 
garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması 
için “direnmemeleri ve teslim olmaları” çağrısın-
da bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Ermeni garnizonun teslim 
olduğu takdirde, savaş esirleri ve sivil rehinelere 
yönelik muamelenin, Cenevre Sözleşmesi ve di-
ğer uluslararası hukuk normlarına uygun yürütü-
leceği kaydedildi.

6 KÖY KURTARILDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yar-

bay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısın-
da, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim 
birimlerine ateş açması üzerine başlatılan karşı 
saldırıda, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli 
bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, 
Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölge-
sinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azer-
baycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. 
Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesinde de 
kontrolü ele geçirdi.

KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik 
kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Sefer-
berlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli 
bulunan vatandaşların seferberlik için askere alın-
masını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri 
hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konu-
ların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

AZERBAYCAN’IN FARKLI BİR HAZIRLIĞI VARDI
Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan, Azer-

baycan-Ermenistan cephe hattında yaşananları 
değerlendirdi. Her zaman olduğu gibi Ermenis-
tan’ın yaptığı saldırıyla yeni bir gerginlik çıkar-
dığını belirten Yavuzaslan, “Bunlar zaten bu tür 
saldırıları sık sık yapıyorlardı. Ancak Azerbaycan 
ve Türkiye en son Turaz Kartalı Tatbikatı yapmış-
tı. Bu tür saldırılara karşı farklı bir hazırlığı vardı. 
Hazırlıklı olduğu için Azerbaycan anında cevap 
verdi Ermenistan’a. Ermenistan tarafından da bu 
itiraf edildi zaten. Azerbaycan karşı taarruza ge-

çerek, işgal altındaki bazı köyleri ele geçirdi. Yine 
bu bölgede stratejik bazı noktaların kontrolünü de 
sağlamış oldu. Hem Ermenistan hem Azerbaycan 
savaş durumu ilan ettiler. Bu devam ederken, 
telefon trafikleri de başladı. Rusya-Azerbaycan, 
Azerbaycan-Türkiye, Türkiye-Rusya arasında 
konular görüşülmeye başlandı. Burada Türkiye 
ve Rusya belirleyici ülkeler olacak. Türkiye zaten 
açıktan Azerbaycan’ın yanında yer alıyor. ABD 
çok karışmıyor zaten. Bugün ve yarın çok önemli. 
Azerbaycan taarruzuna devam ediyor. Yaptıkları 
açıklamada Ermenistan’ın 12 hava sistemini vur-
dukları belirtildi. 550 Ermeni askeri etkisiz hale 
getirildi. Orada bir savaş ortamı var şuanda. Ben 
Azerbaycan’ın bir süre duracağını düşünmüyo-
rum en azından Ermenistan masaya oturana ka-
dar durmayacaktır. Ama önceki deneyimlerden 
gördüğümüz bir şey var, Moskova bir yere kadar 
müdahale olmuyor ama bir yerden sonra her iki 
tarafa da müdahale ediyor. Moskova nasıl bir 
adam atacak oldukça önemli. Çünkü Rusya’nın 
hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafında 
büyük etkisi var” ifadelerini kullandı. 

AZERBAYCAN GÜÇLENDİ
Eski Azerbaycan’ın olmadığına dikkat çeken 

Yavuzaslan, şöyle devam etti, “Azerbaycan es-
kisi gibi değil. Gerek ekonomik olarak gerek as-
keri olarak daha güçlü bir Azerbaycan var. Siyasi 
anlamda da diplomasi yürütmede de artık daha 
güçlü lobicilik faaliyetleri yürütüyorlar. Burada 
Türkiye’nin de önemli bir desteği var. Türkiye’nin 
verdiği İHA’lar, SİHA’lar, toplar, tanklar vs. etki-
lerini şuan görüyoruz.” 

TÜRKİYE’DEN AÇIK DESTEK
“Türkiye açıktan Azerbaycan’ı destekliyor” 

diyen Yavuzaslan, Türkiye’nin bu desteğinde de 
gözle görülür bir fark olduğuna dikkat çekti. Bu 
durumun da iki ülke arasında yaşanan çatışmaları 
büyük oranda etkilediğini dile getiren Yavuzaslan, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Önceden bu tür olaylar-
da Türkiye Ermenistan’ı kınıyordu, Azerbaycan’ın 
yanındayız diyordu. Ancak şuanda çok farklı bir 
destek söz konusu. Yapılan açıklamalara bakın, 
Azerbaycan ne isterse o yardım yapılacak denil-
di. Para istiyorsa para, asker istiyorsa asker, silah 
istiyorsa silah. Stratejiler değişti artık. Burada 
önemli olan bu stratejileri Türkiye ne kadar kal-
dırabilecek? Türkiye’nin gücü ne kadarsa o kadar 
gidilecek. Doğu Akdeniz’desiniz, Suriye’desiniz, 
Libya’dasınız. Mali gücünüz, askeri gücünüz ne 
kadarsa o kadar ilerleyeceksiniz. Bunu ölçeceğiz. 
Ama Azerbaycan’dan sevindirici haberler geldi. 
10 bin gönüllü genç askerlik için başvuru yaptı. 
Azerbaycan yetkilileri şuanda öyle bir ihtiyacın 
olmadığını, Azerbaycan askeri gücünün yeterli ol-
duğunu vurguladı. Ermenistan kapı kapı dolaşıyor 
ama asker bulamıyor. Yaklaşık 2-3 milyonluk nü-
fusu var zaten. Türkiye’nin ambargosu bellerini 
büktü. Rusya’nın yaptığı yardımlar, dışarıdaki Er-
meni zenginlerle geçinen bir ülke Ermenistan. O 
kadar askeri gücü de yok. En büyük gücü oradaki 
Rusya’nın askeri varlığı. Rusya belirleyici olacak 
burada.”

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

önemli açıklamalarda bulundu. “Azerbaycan-
lı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında 
yanlarındayız” ifadelerini kullanan Bakan Akar, 
“Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt 
dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri 
geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azer-
baycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşke-
sin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır” değerlen-
dirmesinde bulundu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Güngör Yavuzaslan 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:13 06:33 12:47 16:10 18:50 20:06
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  16 °C 30 °C

Karaman            16 °C 31 °C 

Aksaray              15 °C       29 °C

Ankara                15 °C 28 °C Hicrî: 11 Safer  1442  -  Rûmî: 15 Eylül 1436

Pandemi dönemi zor bir süreç 
olarak önümüzde duruyor.

Sağlık yönü en önemli kısmı…
Eyvallah…
Sağlık ile ilgili yorumlarımıza geç-

tiğimiz günlerde yer verdik lakin bu 
işin ekonomik boyutunu da konuşmak 
lazım diye düşünüyorum.

Benim böyle düşünmem bir yana, 
esnaf bu konuda çok büyük beklenti 
içerisinde. Aksi halde kepenk kapat-
malarla karşı karşıya kalabiliriz.

Allah korusun, biz yeni istihdam 
alanları açalım derken mevcut esna-
fımızın kepenk kapatması hem şehri 
hem de ülkeyi zor duruma sokar.

Kabul edelim ki; korona illeti sade-
ce ülkemizi ilgilendiren bir konu değil 
ve devletimiz hem vatandaşa hem de 
esnafa pandemi sürecinin başlangıcın-
dan bu yana gerekli desteği vermeye 
çalıştı.

Bir de vergi, SGK primleri gibi bazı 
ertelemeleri de yaptı.

Yaptı da…
Zaman çok hızlı ilerliyor, ertelenen 

borçların günü geldi çattı.
Üstelik biriken taksitler esnafın 

önünde dağ gibi duruyor.
Sadece bunlar mı?
Yine pandemi döneminde esnafa 

verilen kredilerin de ödemeleri ekim 
ayında başlıyor. 

Eee…
Yeni normale yeni yeni alışmaya 

başlayan esnafın bir de vergi, SGK ve 
kredi ödemeleriyle yeniden beli bükü-
lecek.

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ile konuştum.

Başkan bu konuda çalışmalara 
başlamış bile…

Gerekli yerlere de iletmiş. Sadece 
Konya’nın sorunu değil tabi ki… 81 

vilayetin esnafı aynı dertli.
Konu TOBB’da da gö-

rüşülmüş.
Bizzat Cumhurbaşka-

nımıza iletilmiş.
Başkan Erdoğan 

‘çalışın’ talimatı vermiş 
bile.

Konya Sanayi Oda-
sı ve OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü de konu 
üzerinde çalışmalar yap-
mış.

Görüşmeler devam ediyor
Düşünün…
OSBÜK’e kayıtlı yüzlerce sanayi-

ci var ve onları en çok ilgilendiren de 
pandemi döneminde alınan kredilerin 
ekim ayı içerisinde başlaması…

Yani ortak talep…
Konya’yı bu yüzden 

seviyorum…
Ticaret erbabı için 

kaygılanan insanlar var.
Yanlış anlaşılma-

sın…
Onların dertleriyle 

dertlenenler…
KONESOB Başkanı 

Muharrem Karabacak 
da bununla ilgili talep-

lerini ortak bir çerçevede ilgili yerle-
re iletmiş bile.

Esnafın derdini bilen ve çözümü 
üretmeye çalışan…

Konya için önemli insanlar.
Sonuç mu?
Bugünkü haberimizden okuyacak-

sınız ama birkaç cümle yazayım.
Dedim ya…
Cumhurbaşkanımıza konu ayrın-

tılı bir şekilde iletilmiş.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan 2 Ekim’de Konya’ya geliyor.
İnşallah müjdeyi Konya’da verir.
Ki…
Siyasetin de, ticaretin de merke-

zinin Konya olduğunu herkes görsün.
Hadi bekliyoruz.
***

Konya’da TOKİ’nin hak sahipleri 
sıkıntılı!

Son günlerde bize ulaşan önemli 
başlıklardan bir tanesi de, Konya’da 
Meram’ın Gödene Mahallesi’nde ya-
pılan ve müteahhit ile yaşanan sıkın-
tılardan dolayı teslimatı geciken TOKİ 
konutlarındaki elektrik aboneliğinde 
yaşanan problem.

Hak sahipleri elektrik aboneliği ya-

pamıyorlarmış.
Neden?
Konu MEPAŞ’a ulaşmış.
Ancak yine edindiğim bilgilere 

göre MEPAŞ’ın değil müteahhidin 
çözmesi gereken bir sorun var ortada.

Hak sahipleri ise sosyal medya 
üzerinden örgütlenip ne yapacaklarını 
kararlaştırmaya çalışıyorlar lakin yanlış 
adım atıyorlar gibime geliyor.

Evet…
Konu MEDAŞ ile ilgili ama sorun 

MEDAŞ’ta değil müteahhidin ME-
DAŞ ile yapması gereken dağıtım 
bağlantısı sözleşmesini yapmaya 
yanaşmaması.

Sebep…
Bence bunun açıklaması TOKİ 

yönetimi tarafından hak sahiplerine 
yapılmalı.

Ve…
Hızlıca çözüm getirilmeli.

ESNAF ZORDA, BORÇLAR ERTELENSİN

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Şehit Azam Güdendede Köprübaşı 
Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, modern mimarisi ve teknik donanımıyla hızlı hizmet sunacak

Köprübaşı Polis Merkezi 
törenle hizmete açıldı

Karatay Belediyesi’nin yapımını 
tamamladığı ve Tunceli’nin Pülümür 
ilçesinde 2017’de olumsuz hava ko-
şulları nedeniyle düşen helikopterde 
şehit olan polis memuru Azam Gü-
dendede’nin isminin verildiği Şehit 
Azam Güdendede Köprübaşı Polis 
Merkezi, törenle hizmete açıldı.
KARATAY BELEDİYEMİZİN BU HİZME-
Tİ VATANDAŞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU 

HER ALANA DOKUNULDUĞUNUN BİR 
GÖSTERGESİDİR

Koronavirüs tedbirleri alınarak 
yapılan açılış töreninde konuşan 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, po-
lis merkezi amirliğinin toplumun 
yaşam kalitesinin arttırılması açı-
sından önemli bir hizmeti yerine 
getireceğini ifade etti. Vali Özkan, 
“Mimarisiyle ve kullanışlı binasıyla 
bu merkeze şehidimiz Azam Gü-
dendede’nin isminin verilmiş olması 
çok anlamlı. Toplumumuzun yaşam 
kalitesinin arttırılması yönündeki bu 
hizmeti belediyemizin hayata geçir-
miş olması da örnek alınacak nitelik-
te. Güvenlik kamu hizmetini sağlıklı 
bir şekilde Konyamıza sunmanın 
manevi zevkini yaşıyoruz. Bu vesi-
leyle Azam kardeşimiz başta olmak 
üzere bütün şehitlerimizi rahmetle 
minnetle anıyorum. Hizmet bina-
mızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Belediyeleri-
mizin bu konudaki çalışmaları tüm 
Türkiye’ye örnek. Sosyal ve kültürel 
alanda da güzel çalışmalar yapılıyor. 
Ama kamu güvenliği alanındaki bu 
yatırımlar hem burada çalışan arka-
daşlarımızın motivasyonu hem de 
bizim için kıymetlidir. Bu hizmet bi-
nasının Karatay Belediyemiz tarafın-
dan yapılması da vatandaşlarımızın 
ihtiyaç duyduğu her alana dokunul-
ması demektir. Bu vesileyle bu güzel 
hizmetinden dolayı Karatay Belediye 
Başkanımızı tebrik ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

POLİS MERKEZİMİZ MODERN 
MİMARİ YAPISI VE TEKNİK 

DONANIMIYLA VATANDAŞA HIZLI 
HİZMET İMKANI SUNACAK

Konya İl Emniyet Müdürü Mus-
tafa Aydın da zamanla değişen suç 
ve suç türleriyle daha etkin bir mü-
cadele için çeşitli bölgelere ayrılan 
polis merkezlerinin sayısının arıtıl-

masıyla, şehrin huzurlu imajını de-
vam ettirmek istediklerini belirtti.

Mustafa Aydın, konuşmasında 
şunları ifade etti, “Şehrimize yerinde 
ve hızlı hizmet verebilmek için yeni 
polis merkezlerimize ihtiyacımız var. 
Bu ihtiyacımızı bu tür anlamlı des-
teklerle karşılamaya gayret ediyoruz. 
Açılışını yaptığımız polis merkezimiz 
de gerek modern mimari yapısı, ge-
rekse de teknik donanımıyla vatan-
daşlarımızın iş ve işlemlerini hız-
landıracak niteliktedir. Huzur şehri 
Konyamıza güvenli ortamın oluştu-
rulması adına mesai mefhumu gö-
zetmeksizin çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bu vesileyle Şehit Azam 
Güdendede Polis Merkezi Amirliği-
mizin yapımında bizlere desteğini 
esirgemeyen Sayın Valimize, merke-
zimizin yapımında A’dan Z’ye kadar 
hiçbir eksiklik bırakmayan Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya çok teşekkür ediyorum.”

BU MERKEZ, KONYA 
BELEDİYELERİNİN BAŞARISININ 

GÜZEL BİR ÖRNEĞİDİR
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, konuşma-
sına polis merkezinin isminin veril-
diği Azam Güdendede başta olmak 
üzere tüm şehitleri anarak başladı.

Açılışı gerçekleştirilen polis mer-
kezi amirliğinin, Konya belediye-
lerinin başarısının güzel bir örneği 
olduğunu belirten Başkan Uğur İb-
rahim Altay, “Bizler, şehrimizin neye 
ihtiyacı varsa onu tamamlamaya ça-
lışıyoruz. Karatay Belediye Başkan-
lığımız da bugün bu güzel merkezi 
tamamlayarak hizmete açıyor. Ön-
celikle Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür edi-
yorum. Konya belediyeciliği sadece 
parklar ve bahçeler hizmetinden iba-
ret değildir. Bizler burada bir marka 
oluşturmaya ve şehrimizin bütün 
eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. 
Şehit Azam Güdendede Köprübaşı 
Polis Merkezi Amirliği de oldukça es-
tetik ve modern bir bina olmuş. Mer-
kezimizin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” şeklinde konuştu.

FEDAKAR EMNİYET 
MENSUPLARIMIZA YAKIŞIR BİR 

HİZMET BİNASI OLDU
Karatay Belediye Başkanı Kılca 

da asli vazifelerinin fiziki belediye-
ciliğin yanı sıra, eğitim sağlık, spor 
ve sosyal alanlarda da hizmet üret-
mek olduğunu dile getirdi. Yapılan 
yeni polis merkezinin polis teşkila-
tına hayırlı olmasını dileyen Başkan 
Hasan Kılca, şunları aktardı; “Kara-
tay’ımızın yaşam kalitesini arttırmak 
amacıyla yapımını tamamlayarak 
emniyet müdürlüğümüze teslim 
ettiğimiz o hizmetlerden birisi olan 
Şehit Azam Güdendede Köprübaşı 
Polis Merkezi Amirliği’mizin resmi 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Kamu 
hizmetlerinin hızlanmasına, ilçenin 
güven ve huzurunun artmasına kat-
kı sunacak olan binamız, fedakârca 
gayret gösteren emniyet mensup-
larına yakışır bir bina oldu. Yıllardır 
Aziziye Mahallesi’nde hizmet veren 
ve artık yetersiz gelmeye başlayan 
polis karakolunun yerine Köprübaşı 
Mahallemizde Selçuklu mimari tar-
zıyla, oldukça modern ve çok daha 
işlevsel bir hizmet binası kazandır-

mış olduk. Bodrum, zemin ve üze-
rinde iki kat olmak üzere yaklaşık 2 
bin metrekarelik alanıyla polis mer-
kezimiz gerçekten de çok güzel bir 
bina oldu.”

HİÇBİR MADDİ İMKÂN ŞEHİT VE 
GAZİLERİMİZİN FEDAKÂRLIKLARININ 

KARŞILIĞI OLAMAZ
Hasan Kılca, yaklaşık 5 milyon 

650 bin liraya mâl olan; içerisinde 
toplantı odaları, çok amaçlı salonlar, 
idari bürolar, aktivite ve koordinas-
yon odaları, pek çok işlevsel alan ile 
otoparkın bulunduğu merkezin hem 
vatandaşlar hem de hizmet veren 
emniyet mensupları için rahat bir 
hizmet alanı oluşturduğunu aktardı.

Kılca, “83 milyonun tamamının, 
şehit ve gazilerimize can borcu, min-
net borcu, vefa borcu vardır. Bu bor-
cu maddiyatla ödemenin mümkün 
olmadığını hepimiz biliyoruz. Hiçbir 
maddi imkân şehit ve gazilerimizin 
fedakârlıklarının karşılığı olamaz. 
Bu borcu ancak bir nebze de olsa 

şehitlerimizin uğruna canlarını feda 
ettikleri mukaddes değerlere sahip 
çıkarak ödeyebiliriz. İşte açılışını ger-
çekleştireceğimiz bu merkezimize 
şehidimiz Azam Güdendede isminin 
verilmesi, sadece şehidimizin ailesi 
için değil; hepimiz için ayrı bir onur 
kaynağı oldu. İnşallah bu polis mer-
kezine şehidimizin isminin verilme-
siyle şehidimiz, sadece bu merkezde 
değil, tüm yüreklerde de ilelebet ya-
şayacak. 

Aslında binaları süsleyenin de 
bu kıymetli isimler olduğuna ina-
nıyorum. Zira gelecek nesilleri ye-
tiştirirken şehitlik mertebesinin ne 
manaya geldiğini çocuklarımıza ve 
gençlerimize bir şekilde öğretmemiz 
de gerekiyor. 

İnşallah merkeze şehidimizin is-
mini vererek bu amacımıza ulaşmış 
oluruz. Bizler, Karatay Belediyesi 
olarak tüm enerji ve gayretimizle 
ilçemizin yaşam kalitesini arttır-
maya devam edeceğiz diyoruz. Şu 

anda ülkemizin 81 vilayetinde gö-
rev yapan, nöbet tutan, insanımızın 
emniyeti için fedakârca çalışan tüm 
polislerimize şehrimiz ve hemşeh-
rilerimiz adına teşekkür ediyorum. 
Şehit Azam Güdendede Polis Mer-
kezi’mizin yeni hizmet binasının 
Konyamıza, ilçemize ve emniyet 
camiasına hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

ŞEHİDİN BABASI DUYGU DOLU 
ANLAR YAŞADI

Şehit babası Âdem Güdendede 
ise şehitlerin isimlerinin yaşatılma-
sına vesile olan herkese minnettar 
olduklarını söyledi. Konuşmasında 
duygu dolu anlar yaşayan Güden-
dede, “Yaşamın bir düzeni vardır. 
Zamanı gelince babalar vefat eder, 
evlatlar defneder. Ancak şehitlikte 
kural farklıdır. 

Evlat şehit olur, baba onu ken-
di elleriyle vatan toprağına emanet 
eder. Şüphesiz şehitler ölmez. Bunu 
yaşayan daha iyi bilir” dedi. Güden-
dede, konuşmasının sonunda, şehit 
oğlunun kendi el yazısıyla yazdığı, 
“Ölümden yana hiçbir korkumuz 
yoktur, tek korkumuz unutulmak” 
sözünü okudu.

Konuşmaların ardından, Şehit 
Azam Güdendede Köprübaşı Polis 
Merkezi Amirliği’nin açılışı, Karatay 
İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar’ın 
duasının ardından kurdele kesimiy-
le gerçekleştirildi. Konya İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın da, merke-
zin yapımını üstelen Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca’ya bir teşek-
kür plaketi takdim etti.

Polis merkezinin açılış törenine 
Şehit Azam Güdendede’nin aile-
si, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın, Konya İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve Karatay Belediye 
Başkanı Kılca’nın yanı sıra Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar, AK Parti Konya İl Başkan Ve-
kili Fahrettin Kulu, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç ve İl Em-
niyet Müdürlüğü’ne bağlı şubelerin 
müdürleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Uğur İbrahim Altay Hasan Kılca Mustafa Aydın Âdem Güdendede



4 29 EYLÜL 2020HABER

Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2020’de 19 takımla yarıştı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 

(T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı öncülüğünde düzenle-
nen Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST 2020’ye millî 
mücadelenin gazi şehri Gaziantep 
ev sahipliği yaptı. 

5 bin finalistin yarıştığı festival-
de Selçuk Üniversitesini 19 takım 
temsil etti. Hazırladıkları projelerle 
finale katılmaya hak kazanan öğ-
rencileri tebrik eden Rektör Prof. 
Dr. Metin Aksoy, “Ülkemizin gele-
ceği ve insanlık yararına fikir üre-
ten gençlerimizle gurur duyuyo-
rum.” dedi.  

1 Eylül’de Tuz Gölü’nde Roket 
Yarışması ve Kocaeli’de Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç Yarışması 
ile başlayan Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali TEKNOFEST 2020 heyecanı, 
Robotaksi Binek Otonom Yarışma-
sı ile Bilişim Vadisi’nde, İnsansız 
Hava Aracı Yarışması ile Alleben 
Göleti’nde, Model Uydu Yarışması 
ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Su Altı 
Sistemleri Yarışması ile Gazian-
tep Olimpik Yüzme Havuzu’nda, 
İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre 
ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Tek-
nolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Tek-
nolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, 
Helikopter Tasarım, Jet Motor Ta-
sarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 
Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projesi ve Sürü İHA Simülasyon 
Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu 
Fuar Merkezi’nde, Hack Zeugma, 
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması 
ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda 
olmak üzere 21 farklı kategorideki 
teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül’de 
sona erdi. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNİN 
PROJELERİ BÜYÜK
 BEĞENİ TOPLADI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı öncülüğünde düzenle-
nen Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST 2020’de 
Selçuk Üniversitesinden 19 takım 
birincilik için mücadele etti. Finale 
katılmaya hak kazanan 19 takım, 
11 farklı kategoride hazırladıkları 
projelerini tanıtma imkânı buldu. 
Sensoft Takımı İnsanlık Yararına 
Teknoloji, Mediconia Takımı İn-
sanlık Yararına Teknoloji, Pelerin 
Takımı İnsanlık Yararına Teknolo-
ji Sosyal İnovasyon, Pırıltılı Gözler 
Takımı İnsanlık Yararına Teknoloji 
Sosyal İnovasyon, Adon Takımı 
Akıllı Ulaşım, Esti Takımı Eğitim 
Teknolojileri, Bereket Takımı Ta-
rım Teknolojileri, Arma Takımı 
Model Uydu, Selçuk Mirror Takımı 
Bilgi İletişim Teknolojileri, Tech-
ception Takımı İnsanlık Yararına 
Teknoloji, Ahger Roket Takımı 

Roket Yarışması (alçak irtifa), Sesli 
Masallar Diyarı Takımı Sosyal Ye-
nilikçi ve Girişimcilik, İhtiras Takı-
mı Sosyal Yenilikçi ve Girişimcilik, 
Tekno Wind Takımı Enerji, Urum-
day Mobil Biyogaz Sistemi Takımı 
Enerji, Efeler Takımı Akıllı Ulaşım, 
Özgür Beyinler Takımı Sosyal İno-
vasyon, Agro CV Takımı (Selçuk 
Üniversitesi - Konya Teknik Üni-
versitesi birlikte) Takım Teknolo-
jileri, Agro Kartal Takımı (Selçuk 

Üniversitesi - Konya Teknik Üni-
versitesi birlikte) Tarım Teknoloji-
leri kategorisinde yarışmaya katı-
lan takımlardı.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 
Selçuk Üniversitesini temsil eden 

takımların stantlarını gezerek öğ-
renci ve danışmanlardan bilgi aldı, 
kendilerini tebrik etti.

‘BİZ, GENÇLERİMİZE GÜVENİYO-
RUZ’

5 bin 637 takımdan 389’unun 
finale kaldığı TEKNOFEST 2020’de 
Selçuk Üniversitesini temsil eden 
akademisyen ve öğrencileri tebrik 
eden Rektör Prof. Dr. Metin Ak-
soy, “Yarınlara umutla bakmamıza 
vesile olan gençlerimizin; imkân 
verildiğinde, desteklendiğinde, 
ülkemizin kalkınmasında, daha 
müreffeh bir geleceğin temininde 
önemli işler başaracağına inanıyo-
ruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimi-
zin de tek gayesi; başka devletler 
karşısında el pençe divan duran bir 
Türkiye değil; daha güçlü, bugüne 
kadar elde ettiğimiz söz sahibi ülke 
konumumuzu en üst seviyeye çı-
karmak. Bu gücün kaynağı da yerli 
ve millî hamleler. Artık teknolojiyi 
satın alan değil, teknoloji üreten 
bir Türkiye var. Çığır açan proje-
lere imza atan gençlerimiz var. 

TEKNOFEST’te bir daha gördük ki 
gençlerimiz, elektrikli otomobiller-
den roketlere, otonom araçlardan 
insansız su altı araçlarına, dronela-
ra varıncaya dek birbirinden iddi-
alı, özgün projeler geliştirebiliyor.” 
şeklinde konuştu.
‘GENÇLERİMİZİ DİNLEYİP ONLARIN 
PROJELERİNE DESTEK VERECEĞİZ’

Prof. Dr. Aksoy, “TEKNO-
FEST’te roket fırlatan, İHA yarıştı-
ran, enerji araçları üreten gençle-
rimiz, yarın bu ülkenin en modern 
füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şe-
hirlerinin mimarları olacak. Selçuk 
Üniversitesi olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da genç-
lerimizi dinleyip onların projelerine 
destek vereceğiz. Güçlü Türkiye 
için kurulan hayallerin gerçeğe dö-
nüşmesi için bütün imkanlarımı-
zı seferber edeceğiz. ‘En kıymetli 
yatırım, insana yapılan yatırımdır.’ 
düsturuyla hareket etmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ekono-
mik ve teknolojik bağımsızlıktan 
söz edebilmemiz için gençlerimi-
zin çağın gereksinimleri görebi-
len, geleceği şekillendiren fikirler 
üretmesi gerekiyor. Gençlerimize 
umut aşılayan başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, TEKNOFEST gibi devasa bir 
program hazırlanmasında emek 
harcayan Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank ile T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEK-
NOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar ve organizasyona 
ev sahipliği yapan Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’e teşekkür ederim.” ifadele-
rini kullandı. n HABER MERKEZİ

KTÜN öğrencilerine TEKNOFEST
ve TÜBİTAK’tan üçüncülük ödülü

Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı öncülüğün-
de Gaziantep’te gerçekleştirilen 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali (TEKNOFEST2020) ta-
mamlandı.

Konya Teknik Üniversite-
si (KTÜN) RACLAB Intelligent 
Traffic Control Takımı, ‘Akıllı 
Ulaşım’ kategorisinde Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakülte-
si Elektrik Elektronik Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Akif Durdu danışmanlığın-
daki ‘Şehir içi Trafik Işık Ağının 
Optimum Kontrolü’ projeleriyle 
üçüncülüğü elde ederek ödül al-
maya hak kazandı. Takım üyele-
ri Muzamil Eltejani Mohammed 
Ali, Seyit Alperen Çeltek, ödül-
lerini TEKNOFEST Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 
elinden aldı.

TÜBİTAK 2242 Üniversi-
te Öğrencileri Araştırma Proje 
Yarışmalarında üniversitemiz 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Karaman danışmanlı-

ğında Özlem Saygi ve Ramazan 
Hoyladı’nın “Denizlerde Petrol 
Türevi Sızıntılarının Neden Ol-
duğu Kirliliği Gidermek İçin Na-
noteknoloji Temelli Bir Çözüm: 
Yağ-Su Ayırıcı Yüzer Platform 
- Vatoz” adlı projeleri ‘Enerji ve 
Çevre” dalında Türkiye üçün-
cülüğü” ödülünü kazandı. Öğ-
renciler, ödüllerini TEKNOFEST 
ödül töreninde TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın 
elinden aldı.

REKTÖR ÖZÇELİK’TEN 
TEBRİK

Uluslararası düzeyde olan bu 
önemli organizasyondaki başa-
rılarından dolayı öğretim üye-
lerini ve öğrencileri tebrik eden 
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, “TEKNOFEST2020 final 
yarışmalarında üniversitemi-
zi temsil eden takımlarımızı ve 
öğretim elemanlarımızı cesaret 
ve gayretlerinden dolayı tebrik 
ediyorum. Bu gibi platformlarda 
Konya Teknik Üniversitesi öğ-
rencilerini ve öğretim üyelerini 
görmekten ve onların bu çaba-
larına ortak olmaktan gurur du-
yuyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

TEKNOFEST 2020’de dereceye girerek Konya’nın gururu olan takımları tebrik eden Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlere bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi

Başarılarıyla Konya’nın
gururu haline geldiler

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEK-
NOFEST 2020’de dereceye girerek 
Konya’nın gururu olan takımları 
tebrik ederek başarılarının devamı-
nı diledi. 

Konya Bilim Merkezi’ndeki 
ulusal ve uluslararası yarışmalara 
hazırlanan teknoloji takımlarını da 
ziyaret eden Başkan Altay, gençlere 
destek olmaya devam edeceklerini 
söyledi. 

Teknoloji alanında Konya’dan 
çıkan takımlar ulusal ve uluslarara-
sı yarışmalarda göğsümüzü kabar-
tıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 
Gaziantep’te gerçekleştirilen TEK-
NOFEST 2020’de bin 865 projeyi 
geride bırakarak, Eğitim Teknolo-
jileri Yarışması’nda ikinci olan Me-
ram İmam Hatip Ortaokulu ile Jet 
Motor Tasarım Yarışmasında 147 
takım arasında üçüncü olan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi-CFD 
takımını tebrik etti. 

BAŞKAN ALTAY BİLİM 
MERKEZİ’NDEKİ TEKNOLOJİ 
TAKIMLARIYLA BULUŞTU 

Konya Bilim Merkezi bünyesin-
de kurulan teknoloji takımlarını da 
ziyaret eden Başkan Altay, öğrenci-
lerin üzerinde çalıştığı projeleri ya-
kından inceleyerek bilgi aldı. Konya 
Bilim Merkezi’nin Milli Teknoloji 
Hamlesine katkı sağladığını belirten 
Başkan Altay, gençlere her zaman 
destek olma sözü verdi. 

Konya Bilim Merkezi’ndeki tek-
noloji takımları, ulusal ve uluslara-
rası bilim ve teknoloji yarışmaları-
na katılarak Konya’yı ve Türkiye’yi 
temsil ediyor. Lise ve üniversiteli 
öğrencilerden oluşan ve farklı bran-
şlarda uzmanlaşan takımlara Konya 
Büyükşehir Belediyesi destek olu-
yor. 

TEKNOLOJİ TAKIMLARIMIZ 
BAŞARILARIYLA GÖZ DOLDURUYOR 

Konya Bilim Merkezi’nde kuru-

lan 3 roket, 1 İHA (İnsansız Hava 
Aracı) ve 1 Robotik Takımı çalışma-
larına devam ediyor.

 TEKNOFEST 2020’de Konya 
Bilim Merkezi roket ve İHA takım-
ları tüm aşamaları geçerek finale 
kalmayı başardı. Yine TEKNOFEST 
üniversite öğrencileri araştırma pro-
je yarışmalarında proje bölge birin-
ciliği ve Türkiye ikinciliği ödülü ka-
zandı. Yine geride bıraktığımız yılda 
Konya Bilim Merkezi’nde düzenle-
nen Ulusal Eğitim Robotları Yarış-
masına katılan öğrenciler birincilik 
ve üçüncülük elde ederek Çin’de 
düzenlenen Dünya Eğitim Robotları 
Yarışması’na katılmaya hak kazan-
mışlardı. Konya Bilim Merkezi 2021 
yılında hem TEKNOFEST yarışmala-
rı için hem de uluslararası teknoloji 
yarışmaları için takımlar kurmaya 
devam edecek. 

Projesi olan, ya da yeni bir proje-
ye başlamak isteyen takımlara des-
tek kabul süreci önümüzdeki aylar-
da Konya Bilim Merkezi tarafından 
başlatılacak.n HABER MERKEZİ
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Konyalı öğrenciler 
önemli başarı elde etti

Tanfer Ata: MEB’in 
genelgesi kafaları karıştırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
tarafından organize edilen, Tür-
kiye’nin millî teknolojilerini geliş-
tirmeyi hedefleyen havacılık, tek-
noloji ve uzay teknolojisi festivali 
TEKNOFEST 2020’ye Konya’nın 
çeşitli okullarından katılan öğrenci-
ler, çok önemli başarılar elde ede-
rek Konya’ya döndü. 

Bu yıl Gaziantep’te gerçekleş-
tirilen festivale Meram Belediyesi 
Bilim Kurdu Takımı olarak Meram 
İmam Hatip Ortaokulu, Özel Başak 
Ortaokulu, Meram Şehit Ömer Ha-
lisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve 
Osmangazi Ortaokulundan öğren-

ciler katıldı. Meram İmam Hatip 
Ortaokulu ve Özel Başak Ortaoku-
lundan öğrencilerin yer aldığı ta-
kım tarafından hazırlanan “Robotik 
Biyolab” isimli proje, kendi katego-
risinde Türkiye İkincisi oldu. 

Selçuklu Bilim Sanat Merkezi 
öğrencileri de Su Altı Sistemleri Ka-
tegorisinde Türkiye Beşincisi olarak  
“En Özgün Tasarım Ödülü”ne la-
yık bulundu. Ayrıca Liseler Arası 
İnsansız Hava Araçları Yarışması 
Sabit Kanat Kategorisinde Selçuklu 
Hocacihan Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri de mansiyon ödü-
lü almaya hak kazandı.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, MEB ta-
rafından yayınlanan ek ders ücret-
lerini içeren genelgenin öğretmen-
lerin kafasında karmaşaya neden 
olduğunu söyledi. 21 Eylül’de kıs-
men yüz yüze ve uzaktan eğitimin 
başladığını hatırlatan Tanfer Ata, 
“MEB’in açıklama ve bilgilendir-
melerde içerik ve zamanlama açı-
sından yetersiz kalması nedeniyle 
günlerdir okul ve il-ilçe milli eğitim 
yöneticileri tarafından farklı uygu-
lama ve yorumlara şahit olmakta-
yız. Özellikle öğretmenlerimizin ek 
ders ücretleri hususunda oluşan 
kafa karışıklığı bir müddet sonra 
karmaşaya dönüştü.

MEB’in bugün yayınladığı Ek 
Ders Ücreti konulu genelge ise 
karmaşayı çözmeyi bırakın, öğret-
menlerimizin endişelerini daha da 
artırmıştır. Bir kere şu gerçeği gö-
receğiz: Yüz yüze eğitimin yapıldığı 
normal koşulları, uzaktan eğitime 
mecbur kaldığımız bu döneme uy-
gulayamazsınız. MEB, öğretmen-

lerimizin maaş karşılığı ve ek ders 
ücreti karşılığı olarak düzenlediği 
ders yükü planlamasını, içerisinde 
bulunduğumuz bu uzaktan eğitim 
sürecine uygun şekilde yeniden 
düzenlemelidir. Yüz yüze eğitimin 
iki üç katı mesai harcamak zorun-
da kalan ve olağanüstü bir perfor-
mans sergileyen öğretmenlerimizi 
bir de idarecilerin dayatma ve bas-
kılarına mahkum bırakırsanız, yan-
lış olur” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımı, ‘TEKNOFEST 2020’de 1865 takımı geride bırakarak ikin-
ciliği göğüsledi. Başkan Kavuş, öğrencileri ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti 

Meram Bilim Kurdu
büyük başarıyla döndü

Türkiye’nin en önemli bilim ve 
teknoloji festivali olan ‘TEKNOFEST 
2020’de Meram Belediyesi Bilim 
Kurdu rüzgarı esti. Bilim Kurdu Pro-
jesini kapsayan okullardan öğrenci-
lerin katılımı ile oluşan Bilim Kurdu 
Takımı, bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen festivalde ‘Eğitim Teknolojileri’ 
branşında ikinci olarak büyük bir 
başarıya imza attı. Daha önce ele-
meleri geçerek finale yükselen Bilim 
Kurdu Takımı, 1865 takımı geride 
bırakarak kazandığı ikincilikle Kon-
ya’nın ve Meram’ın gurur kaynağı 
oldu. 21-27 Eylül tarihleri arasında 
Gaziantep’te düzenlenen festivale 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan da katılarak geleceğin bilim 
insanlarına destek vermişti. Bilim 
Kurdu Takımı ödülünü Baykar Tek-
nik Müdürü ve T3 Vakfı mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 
elinden aldı.

KAVUŞ: ÇOCUKLARIMIZ,
 BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

“TEKNOFEST 2020’nin Eğitim 
Teknolojileri yarışmasında 1865 
takımı geride bırakarak ikinciliği 
göğüsleyen Bilim Kurdu Projemi-
zin tüm öğrencilerini canı gönül-
den tebrik ediyorum” diye konuşan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Meram’ın bilim kurdu öğ-
rencileri geleceğin bilim insanları 
olacaklarını, bilim ve teknolojiyle ge-
leceğin dünyasına yön vereceklerini 
ve ülkemizin gururu olacaklarını bir 
kez daha ispatladılar. Çocuklarımız, 
özveri, gayret, azim ve çalışkanlıkla-
rıyla büyük bir başarıya imza attılar. 
Onlarla ne kadar gurur duysak az-

dır” dedi. 
Meram gençliğine duydukla-

rı güvenin eseri olan Bilim Kurdu 
Projesi’nin her başarısıyla Konya 
ve Meram’ın gurur kaynağı oldu-
ğuna vurgu yapan Başkan Mustafa 
Kavuş, öğrencilerin kendilerine du-
yulan güveni bugüne kadar olduğu 
gibi bugün de boşa çıkarmadıklarını 
belirtti. 

Öğrencilerle birlikte öğretmen-
lere, Bilim Kurdu Projesi eğitmen-
lerine ve ailelere de teşekkür eden 
Başkan Kavuş, projenin başarısının 
verdikleri desteklerle bundan son-
ra da artarak devam edeceğinden 
emin olduğunu söyledi.
‘EĞİTİM MİLLİ BİR DAVA, BİZ DE BU 

DAVANIN HAMALIYIZ’
Meram Belediyesinin eğitime 

her yönden destek verdiğini ifade 
eden Başkan Mustafa Kavuş, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Eğitime yap-
tığınız her yatırım, tarlaya ektiğiniz 
tohum gibi. Siz bir tohum atıyorsu-
nuz, tarla size kat be kat fazlasını 
veriyor. Siz bilim ve teknolojiyi sev-
direlim diye yola çıkıyorsunuz, ço-
cuklarımız büyük bir aşkla sarılıyor 
bilim ve teknolojiye. 

Siz bir yol açıyorsunuz, onlar 
yolların hakimi oluyor. Siz şevkle-
ri ve bilgileri artsın, ‘Katılmak bile 
önemli’ diyerek yarışmalara yollu-
yorsunuz, onlar yarışmadan şampi-
yon olarak dönüyorlar. Biz Meram 
Belediyesi olarak eğitime ne denli 
yatırım yaparsak çocuklarımız çok 
daha fazlasını verdi bize. Bu neden-
le eğitime verdiğimiz desteği her 
geçen gün artırıyoruz. Biz eğitimi, 
herkesin ve her kurumun sırtla-
ması gereken milli bir dava olarak 
ve her eğitim kurumunu da kendi-
mizden bir parça olarak görüyoruz. 
Biz ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve 
çocuklarımız için bu davanın ha-
malı olmaya niyet ettik. Bu nedenle 
çocuklarımızı bilimsel yayınlarla ta-
nıştırıyor, çocuklarımızı bilim adam-
larıyla buluşturuyor, okullarımıza 
bilim kütüphaneleri kuruyor, ilçede-
ki kütüphanelerin sayısını artırıyor, 
okulların fiziki şartlarını iyileştiriyor, 
merkezlerimizi donanımlarını artıra-
cak eğitim programlarıyla onlar için 
tahsis ediyor, yaz kış okullarıyla eği-
timlerine katkı sunuyoruz. Sunmaya 
da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz 
ki en değerli yatırım, geleceğimize 
yapılan yatırımdır.” n HABER MERKEZİ

Birkaç haftadır CHP ve sayın Kı-
lıçtaroğlu ile ilgili yazılar yazıyorum ve 
okuyorum.Sayın Kılıçtaroğlu zahiren 
pek gözükmese de söyledikleri ile renkli 
bir sima. Deniz Baykal’ın istifa etmesi-
nin ardından CHP’nin başına geçen Ke-
mal Kılıçdaroğlu söylemleri ve gülüm-
seten gaflarıyla siyasete yeni bir renk 
ve soluk getirdi. CHP’nin başına geçişi 
de kamuoyunda oluşan “önce söyle-
yip sonra vazgeçer” tezini güçlendirir 
nitelikteydi. Çünkü Kılıçdaroğlu “Aday 
olmayacağım” açıklamasından sadece 
bir gün sonra geri adım atıp aday oldu-
ğunu söylemişti.  Kılıçtaroğlu’nun gaf-
larından ve tutarsızlıklarından bir tutam 
sizin için derledim.  

1-Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere 
verdiği yeni yıl resepsiyonunda Fener-
bahçe tutkusunun sebebini “Çocuk-
luğumuzda Lefter çok iyi bir kaleciydi, 
ondan etkilenip Fenerli oldum.” Şeklin-
de açıkladı. O sırada Lefter’in kaleci ol-
madığını hatırlayan bir gazeteci devreye 
girdi: “Efendim bildiğim kadarıyla Lefter 
kalecilik yapmadı.” Kılıçdaroğlu da biraz 
şaşkın: “Sanırım bir ara yaptı.” cevabını 
verdi.  

2-Referandum öncesi darbelere 
gerekçe oluşturduğu belirtilen TSK İç 
Hizmetler Kanunu’nun 35. maddesinin 
kaldırılmasına yönelik teklifte bulanan 
CHP bundan da geri adım attı. Bir ka-
nun teklifiyle maddenin metinden çı-
karılmasını isteyeceklerini belirten CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra 
yaptığı açıklamada ‘tamamen kaldırma’ 
yerine 35. maddenin değiştirilmesini 
isteyeceklerini söyledi.  

3-12 Eylül referandumu öncesi 
son ‘hayır’ mitingini İstanbul’da ger-
çekleştiren Kılıçdaroğlu, burada oy 
kullanamayacağını anlayınca Ankara’ya 
gitti. Ancak Ankara’da da seçmen kaydı 
çıkmamıştı. YSK ile yoğun görüşme 
trafiğine giren CHP yönetimi başarılı 
olamadı. Halbuki 6 Ağustos günü Za-
man Gazetesi Kılıçdaroğlu’nun oy kul-
lanamayacağını duyurmuştu.  

4-İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
açılışı için şehre gelen Kılıçdaroğlu, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu’nun Belediye Meclis Salonu’nda 
verdiği brifinginde ‘denizleri’ karıştırdı. 
İzmir Körfezi’nin temizlendiği anlatılır-
ken, “Başkan Haliç’i temizleyecek ve 
İzmirliler Haliç’te yüzecek.” dedi.  

5-Ağustos ayında çıktığı Karadeniz 
turu kapsamında Hopa’da halka ses-
lenen Kılıçdaroğlu, 2005 yılında ölen 
Kazım Koyuncu’ya selam gönderdi. 
Kılıçdaroğlu “Kazım Koyuncu gibi bir 
sanatçınız var, yürekli bir sanatçı tut-
tuğunu koparan bir karakter. Bir Ka-
radeniz fırtınası. Ona da burdan selam 
gönderiyoruz” diye seslendi.  

6-Kaset skandalından sonra istifa 
eden Deniz Baykal’ın yerine CHP Genel 
Başkanlığı’na aday olup olmayacağı 
yönündeki sorulara Kılıçdaroğlu, “aday 
olmayacağım” cevabı vermişti. Ancak 
bir gün sonra “Seçmeni ve örgütü ile 
partimizin ve kamuoyumuzun göster-
diği büyük ilgi ve destekten güç alarak 
22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşecek 
olan 33. Olağan Kurultay’da CHP Genel 
Başkanlığı’na aday olacağımı kamuo-
yuna duyurmayı önemli bir görev sa-
yıyorum.” diyerek kendini yalanlamış 
oldu  

7-Kılıçdaroğlu Kastamonululara 
hitap ederken, “İstiklal Marşı şairimi-
zin” Kastamonu’da Kurtuluş Savaşı-
mızı desteklemek için “fetva verdiğini” 
söylemiş ve bunu iki kez tekrar etmişti. 
Oysa fetva vermek için Mehmet Âkif 
Ersoy’un dini bakımdan da hukuki ba-
kımdan da yetkisi yoktu.  

Oysaki Kasım 1920’de istiklal şairi-
mizin Nasrullah Camii’nde Milli Müca-
dele’ye destek vermek için yaptığı şey 
“fetva vermek” değildi; “vaaz vermek”-
ti!  

8-Tarih 26 Ağustos. Kılıçdaroğlu 
memleketi Tunceli’de. Kalabalığın ver-
diği heyecandan mı bilinmez “Biz sayın 
Başbakan gibi, söz verip sözünün arka-
sında duran bir insan değiliz.” sözlerini 

ağzından kaçırıveriyor.  
9-Kılıçdaroğlu’nun 

Tunceli’deki ikinci gafı ise 
‘genel af’ sözü vermesi. 
“’Hayır’ deyin, toplumsal 
mutabakatla, kardeşçe, 
doğudan batıya, gü-
neyden kuzeye herkese 
özgürce genel affın yolu 
açılsın. “ diyen Kılıçda-
roğlu, bu affın PKK’lıları 
da kapsayacağını dü-
şünmedi.Düşünemedi mi yada bu 
günlerin müjdesini mi verdi düşünmek 
lazım! Üç gün sonra Kayseri mitingin-
de ‘’Terör suçlarından müebbet hapse 
mahkum olanlar af yasaları çıksa bile 
ömür boyu hapiste kalırlar diye bir hü-
küm var’’, Ankara’da da “Affın, terörün 
tamamen gündemden kalkmasından 
sonra düşünülebileceği” açıklamasını 
yapan Kılıçdaroğlu’na Ankara’dan iki 
tepki geldi. Birincisi “Genel Başkan 
öyle demek istemedi”. İkinci tepki ise 
“Genel affın söz konusu olamayacağı” 
yönündeydi.  

10-CHP’li Onur Öymen’in Dersim 
isyanının kanlı şekilde bastırılmasını 
savunan ifadelerinin ardından Kılıç-
daroğlu memleketi Tunceli’de, “Onur 
Öymen gereğini yapmak zorundadır. 
Gereğini yaptığı zaman CHP’yi, CHP’li 
milletvekillerini, CHP’lileri rahatlatmış 
olacaktır.” diyerek istifa çağrısı yaptı. 
Ankara’ya döndüğünde ise, “O iş artık 
bitti. Bizim misyonumuz partiyi zayıf-
latmak değil, güçlendirmektir.” diyerek 
ağız değiştirdi.

11-Bir gazeteye yaptığı açıklamada 
başörtüsü sorunuyla ilgili olarak “Onu 
bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, 
türban sorununu da çözeceğiz.” de-
mişti. Haberin yayınlanmasının ardın-
dan akşam saatlerinde CHP’den “Kızlar 
türbanla üniversiteye gidecek ifadesi 
kullanılmamıştır” şeklinde açıklama 

yapılmıştı.  
12-Show TV’de Ali 

Kırca’nın konuğu olan 
Kılıçdaroğlu, İstanbul’u 
ne kadar iyi bildiğini anlat-
mak için, “Ben Nurtepe’yi 
de biliyorum. Kağıttepe’yi 
de biliyorum.” ifadesi-
ni kullandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın, kendisini te-
levizyonda tartışmaya 

çağıran Kılıçdaroğlu’na cevabı da bu 
dil sürçmesi üzerinden olmuştu: “Ka-
ğıthane’ye, ‘Kağıttepe’ diyen biriyle neyi 
tartışacağım?”  

13-Yine aynı seçim döneminde 
Gültepe’yi ilçe olarak göstermişti. Kadir 
Topbaş da kendisine “Sayın Kılıçdaroğ-
lu’na İstanbul Şehir Rehberi verebiliriz. 
Böylece Gültepe’nin İstanbul’da bir ilçe 
değil semt olduğunu öğrenebilir.” gön-
dermesinde bulunmuştu.

14-İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı adaylığı sırasında ekmeği 
“40 kuruşa” vereceklerini iddia etmişti. 
Halbuki İstanbul’da 300 gramlık ekmek 
o zaman zaten 40 kuruştu.  

15-Kılıçtaroğlu kağıttan yazılı ola-
rak istiklal marşını okuyamadığı gibi 
bir devamında diyorki “Erdoğan istiklal 
marşını bilmez,ve hayatında hiç oku-
mamıştır”diyor.Tıpkı Elazığ depremin-
de Kızılay çadırına kameralarla girip te 
“bir tane Kızılay çadırı görmedim” de-
diği gibi.El insaf yahu! İlkokula gitmiş 
herkes hafta başı ve hafta sonu topluca 
istiklal marşını okur.  

İmamları böylede cemaati nasıl? 
Farkı yok. Teşkilat açılışlarında bile yan-
lışlarla okuyorlar.  

İBB Başkanı İmamoğlu’da, Kılıçda-
roğlu’nu aratmıyor. Ekrem İmamoğlu, 
İBB’nin 8. dönem ilk meclis toplantısı-
nın açılışında İstiklal Marşı’nın “Sana 
olmaz dökülen kanlarımız sonra helal” 

mısrasını “Sana olmaz öykülen kanları-
mız sonra helal” şeklinde yanlış okudu.   

Nedir bu CHP’nin İstiklal Marşı ile 
derdi?  

Bu günlerde Kılıçtaroğlu’nun yeni 
söylemleri var   

1-Pandemi ile hükümetin ekono-
mik paketleri kapsamındaki  işsizlik ma-
aşından tutunda acil destek kredilerine,-
pirim ve vergi ötelemelerine,hepsinden 
önemli sağlık bakanlığının dünya uyan-
madan topladığı ilaç ve test kitlerine,iç 
üretimi hızlandırarak maske eldiven ve 
hijyen elbiseleri ürettirerek personele ve 
hastalara ücretsiz dağıtmasını,hele en-
tübe hastalar için dört ay gibi kısa süre-
de ventilatör cihazlarını üretmesini,Şe-
hir hastanelerini,DSÖ’nün Türkiye’nin 
yaptığı çaba ve çalışmalarından ötürü 
teşekkür edip en güvenli ülkeler arasına 
almasını  ve daha nicesini sayamadığım 
hizmeti görmezden gelerek “ Bir salgın 
var mı, var. Bütün dünyada var… Yine 
akılla yine mantıkla mücadele edeceğiz. 
İki ayaklı… Birincisi önce bulaşmayı 
engelleyeceksin. Bulaşmanın önüne 
geçecek engelleri alacaksın. Akıl var 
mantık var… İkincisi ise hastalık bü-
tün önlemlere rağmen bulaştıysa bunu 
tedavi edeceksin. Bu kadar basit” dedi.  

Adana’daki şehir hastanesini gör-
mezden gelip Adana fuar alanını para-
vanlarla bölüp hiçbir hastane teçhizatı 
olmayan bir yere“Sizin devlet olarak 
yapamadığınızı Zeydan Karalar bele-
diye başkanı olarak 1000 kişilik sahra 
hastanesi yaptı” diyebiliyor. 

Yine “kahvehanelerde oyun oynan-
mıyor” diye eleştiren Kılıçtaroğlu bakın 
nasıl bir öneri getiriyor.Tabi “akıl ve 
mantıkla”(?)!. 

Kılıçdaroğlu önerisinde “Kahve-
haneler açık güzel ama kağıt oynamak 
yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o 
zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersi-
niz ki ‘her oyunda sıfır, yeni kağıt aça-
caksınız.’ Bitti bu kadar basit. Ama bu 
düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. 
Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, han-

gi koşullarda yaşadığını biliyor mu?” 
ifadelerini kullandı.Bu öneriyi yapan, 
birde hesap uzmanıyım diye övünür. 
Bir deste kağıt 10 tl olsa, bir masada 10 
el oyun oynansa ,20 masalı bir kahvede 
200 deste kağıt gider .sırf kağıt bedeli 
2000 tl bunun tavlası var,okeyi var.
hele bizim gençliğimizde oynadığımız 
“okşin” oyunu ise dört destenin kağıtla-
rından elde edilen oyundur. Eğer şimdi 
hala o oyun oynanıyorsa yandı gülüm 
keten helva.2 tl ye çay sat, 10 tl lik kağıt 
ver. Birde bu adamı ülkeye umut diye 
yutturuyorlar.  

CHP nin her daim yanında olduğu-
nu yaptığı programlarla belli eden Fatih 
Altaylı bile çıldırdı. Fatih Altaylı, “sizden 
bu ülkeye umut olmaz” diyerek; CHP 
Lideri’ni istifaya davet etti.  

Bunlar bize umut değil olsa olsa 
Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere 
kullanışlı aparat olur!  

BIDEN’ın dostu!(?) olur. Emirleri-
nin uygulayıcısı olur!  

Yunanistan’ın tezlerinin umudu 
olur!  

Ermenistan’ın umudu olur!  
PKKPYD/HDP’NİN dayanak değ-

neği olur. Birde FETÖ’nün AK Partiyi, 
MHP’yi parçalayıp kurdurduğu partile-
rin koruyucusu olur o kadar! 

Türkiye’yi durdurmak, sınırlarına 
hapsetmek hatta parçalayıp Anadolu’da 
küçük bir devletçik olarak görmek iste-
yen müstevlilerin ayak takımı olurlar! 

Bunlar olsa olsa baykuş gibi, umut-
suzluk ve kara haber veren bedbahtlar 
olurlar!  

Lakin bu yalanlara ve iftiralara 
inanan, inanmak isteyen bir seçmen 
tabanı var! tıpkı Avrupa’da ve ABD ‘ki , 
inanmak isteyen, Kılıçtaroğlu’nun dost-
ları, Türkiye’nin düşmanları gibi!  

Sanırım bunun üzerinde kafa yo-
rup strateji üretmek gerekiyor!  

Ne yapıp edip bu seçmen tabanını 
uykusundan uyandırmak gerekiyor.
Onca çaba ve yapılanların güvenliği 
için.!

YALAN MI, GAF MI? DİL SÜRÇMESİ Mİ, CEHALET Mİ? 

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL
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Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine ger-
çekleştirdiği hunlarca saldırı insanlık suçu olarak değerlendirilirken, yapılan saldırı kınandı

Ermenistan’ı lanetlediler
MHP Karatay İlçe Başkanı Seba-

hattin Küçükdoğru, “Ermenistan’ın 
dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın 
askeri birlik ve mevzilerine, sivil 
yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği 
saldırılar düşmancadır, Ermenistan 
zulmünü ve hunhar suikastlarını 
Karatay MHP olarak lanetliyoruz” 
dedi.

Emperyalizmin maşası Ermenis-
tan’ın işgal ettiği Türk topraklarına 
yerleşme ve yuvalanma emelleri, 
Karabağ meselesinin adil ve hak-
kaniyetli şekilde çözüm hedeflerini 
sekteye uğratmıştır. Bozgunculuk 
yapan, uzlaşmaya kapalı duran, 
barışa yüzünü dönen, sivil ve ma-
sumların kanını döken ülke Erme-
nistan’dır” diyen Karatay MHP İlçe 
Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, 
konu hakkında yaptığı yazılı açıkla-
mada şu sözlere yer verdi. “ Erme-
nistan saldırganlığı insani, vicdani 
ve hukuki bütün ilke ve esaslara 
aykırıdır. Özellikle ülkemizin çevre-
sini saran karanlık senaryoların son 
zamanlarda şiddetlendiği, bununla 
da kalmayıp vahim bir cepheleş-
meye ve sertleşmeye doğru mesafe 
aldığı görülmektedir. Türk milletine 
karşı düşmanlık besleyen muha-
sım odakların Kafkasya’dan Orta-
doğu’ya, Akdeniz’den Balkanlar’a 
kadar sürekli kriz çıkarmak ve kaos 
üretmek maksadıyla faaliyet halinde 
oldukları anlaşılmaktadır Ermenis-
tan’ın alçak saldırısını Akdeniz ve 
Ege’de oynanan şirret oyunlardan, 
Libya, Suriye ve Irak’ta sahnelenen 
emperyalist projelerden ayrı düşün-
mek, ayrı değerlendirmek geldiği-
miz bu aşamada imkansızdır. Türk 
düşmanlarının farklı coğrafyalarda 
husumet nöbetine girdiği ortadadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak iki 
devlet ve tek millet halinde gelece-
ği kucaklayan Türkiye-Azerbaycan 
arasında var olan tarihi ve kültürel 
dayanışma ve yardımlaşmanın hiç-
bir gücün ve mütecaviz niyetin kar-
şısında geri adım atmayacağı inan-
cındadır. Ermenistan zulmünü ve 
hunhar suikastlarını lanetliyorum. 
Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte 
attığını bu vesileyle ilan ediyoruz. 
Ermeni çeteleri tarafından şehit 
edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da 
şifalar diliyorum. Karabağ Türk’ün-
dür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu 
muhkem ve müstesna gerçeği de-
ğiştiremeyecektir. Yegâne gayesi 
Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın 
ve kiralık silahlı unsurlarının Türk 
milleti karşısında tutunma ihtimali 
yoktur. Kanımızla, canımızla, varlı-
ğımızla Azerbaycan’ın yanındayız. 
Bütün müstevli odakları tekraren 
uyarıyorum: Türk milletinin sabrını 

test etme yanlışına hiç kimse teves-
sül etmemelidir. Nitekim sonuçları 
hem acıklı hem de ağır olacaktır” 
dedi.

AKSED’DEN ERMENİSTAN’A 
KINAMA MESAJI

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat 
ve Eğitim Derneği (AKSED) Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim Günay, 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik 
düzenlediği insanlık suçu saldırısını 
kınadı.

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sa-
nat ve Eğitim Derneği (AKSED) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Günay, Ermenistan’ın Azerbaycan’a 
yönelik saldırısını kınadı.  Günay 
yayınladığı mesajında, Ermenis-
tan ordusunun, Azerbaycan’ın sivil 
yerleşim birimlerine düzenlediği 
yoğun bombardımanı sonucu can 
kayıpları ve yaralıların olduğunu 
belirterek şunlara yer verdi; “Erme-
nistan hatalı bir yola başvurmuştur. 
Ermenistan’ın her zaman olduğu 

gibi saldırgan tutumuna örnek teş-
kil eden bu saldırılar, bölgede kalıcı 
barış ve istikrarın önündeki en bü-
yük engel olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Ermenistan’ın, hak ve hukuku 
hiçe sayan bu davranışı karşısında 
uluslararası toplum gereken tepkiyi 
göstermelidir. Azerbaycan’ın ulus-
lararası tanınmış sınırları ve toprak 
bütünlüğünün barışçı yollarla çözül-
mesini destekliyoruz. Ermenistan 
uluslararası hukuka uymalı ve işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından bir 
an önce çekilmelidir.  İki devlet tek 
millet anlayışıyla, her daim huzur 
ve istikrarın savunucusu olan Tür-
kiye, bundan sonra da tüm imkân-
larıyla, toprak bütünlüğünü yeniden 
tesis etme çabasında olan kardeş 
Azerbaycan’ın yanında yer almaya 
devam edecektir. Bu insanlık suçu 
saldırıda hayatını kaybedenlere Al-
lah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
dilerim.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü, ilçe genelinde bu-
lunan parklardaki kamelya ve bank 
yenileme çalışmalarını sürdürüyor 
Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ekipleri ilçe gene-
linde bulunan parklardaki kamelya 
ve bankların yenileme ve boyama 
işlemlerine devam ediyor. Ekipler 
ilkbahar aylarından beri sürdür-
dükleri çalışmalarına yoğun şekilde 
devam ediyor. İlçede bulunan ve va-
tandaşlar tarafından ziyaret edilen 

parklardaki kamelyalar ve banklar 
onarıldıktan sonra gerekli boyama 
işlemlerinin ardından ilk günkü gibi 
vatandaşların hizmetine sunuluyor. 
Çalışmalar kapsamında ilçede bu-
lunan çeşitli parklardaki 210 adet 
kamelya ve 350 adet bank tadilatı 
yapıldıktan sonra boyama işlem-
leri gerçekleştirildi. Ekiplerin hava 
şartlarının el verdiği sürece ilçedeki 
parklarda bulunan kamelyaları ve 
bankları onarmaya devam edeceği 
bildirildi. n HABER MERKEZİ

Çumra’dan İdlib’e 
yardım eli uzandı

Konya İHH Çumra Temsilcili-
ği, hayırseverlerin öşür olarak ba-
ğışladıkları 80 ton patatesi  yapılan 
dualarla Suriye’ye uğurladı. İHH 
Çumra Temsilcisi Fatih Soytaş 
uğurlama töreninde yaptığı ko-
nuşmada, yaklaşık 10 yıldır ülkele-
rinde muhacir ve mağdur olan in-
sanlara yardımda bulunduklarını, 
bugün de İdlib’e 3 yardım TIR’ını 
gönderdiklerini söyledi. Bölgedeki 
mağduriyetin devam ettiğini belir-
ten Soytaş, Suriye’deki ihtiyaç sa-
hiplerine her zaman yardım gön-
dermeye çalıştıklarını bildirdi.

Hayırseverlere teşekkür eden 
Soytaş, şunları kaydetti: “Savaş 
başladığında kıştı, insanlar orada 

donuyordu. Şu anda elektrik olma-
dığı için yazın sıcağında güneşin 
altında kavruluyorlar. İnsanların 
çoğu çadırlarda veya ağaçların di-
binde yaşıyor. Bu kardeşlerimizin 
Türkiye’deki hayırseverlerden bü-
yük umut ve beklentileri var. Bizler 
de oradaki kardeşlerimizin sıkıntı-
larını gidermek için elimizden ge-
len çabayı harcıyoruz, bu vesileyle 
unutulmaya yüz tutmuş bir ibadet 
olan “Öşür” ibadetine hassasiyet-
lerinden ötürü çumları hayırse-
verlere teşekkür ediyorum.” Son 
olarak Soytaş Türkiye’nin din, dil, 
ırk gözetmeden dünyanın birçok 
bölgesindeki mazlumlara kucak 
açtığını belirtti. n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılı yatırım programı kap-
samında Ereğli’ye 29 kilometre 
mahalle yolu kazandırdı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrasında ilçeye yapılan 
mahalle yolu uzunluğunun yak-
laşık 165 kilometreye ulaştığını 
belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrasın-

da Ereğli ilçesine 165 kilometre 
mahalle yolu kazandırdı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Büyükşehir sorum-
luluğundaki bütün mahalle yol-
larını tamamlamak için çalışma-
ları sürdürdüklerini ifade ederek, 
mahalle yollarının genişletilerek 
altyapı ve malzeme kalitelerinin 
artırıldığını bu sayede de yol stan-
dartlarının yükseltildiğini söyledi. 
Ereğli’de de mahalle yollarındaki 

kaliteyi artırmak için gayret gös-
terdiklerini dile getiren Başkan 
Altay, “2020 yılı yatırım planla-
mamızda olan 29 kilometrelik 
mahalle yolu çalışması yaptık. 6,5 
kilometrelik Kutören yolu, 8,5 ki-
lometrelik Ereğli-Aşıklar-Tatlıku-
yu yolu, 5 kilometrelik Alhan-Yal-
bur-Taşağıl mahalle yolları ile 6,5 
kilometrelik Gaybi-Büyükdede 
ve 2,6 kilometrelik Yukarıgönde-
len-Acıkuyu mahalle yollarında 

çalışmaları tamamladık. İlçemize 
ve bölgemize hayırlı olsun.” dedi. 
Başkan Altay, Yeni Büyükşehir 
Yasasının uygulanmaya başlan-
masının ardından Ereğli’ye kazan-
dırılan mahalle yolu uzunluğunun 
165 kilometreye ulaştığını da kay-
dederek, prestij cadde ve mahalle 
yolları yatırımında Ereğli’nin en 
büyük payı alan ilçelerden olduğu-
nu sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da kamelyalar yenileniyor

Sebahattin Küçükdoğru İbrahim Günay
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Vergi ve SGK prim ödemelerinin ekim ayına ertelenmesiyle nefes alan iş dünyası şimdiden sonbaharı düşünmeye başladı. 
Ertelenen ödemelerin günü geldi çattı. İş dünyası, biriken borçların 2021 yılının sonuna kadar ötelenmesini istiyor

İş dünyası çözüm bekliyor
Ekonomide koronavirüs ted-

birleri kapsamında vergi ve sigorta 
primleri ekim ayına ötelenmişti. 1 
Haziran itibarıyla Türkiye normal-
leşme adımları atarken, iş dünyasını 
tam toparlanma sürecinde üst üste 
gelen ödemelerin stresi sardı. ‘Ekim 
ayı dert ayı olmasın’ diyerek 10’uncu 
ay sendromuna çare bekliyorlar.

Konuyla ilgili gazetemize açık-
lamalar yapan iş dünyası temsilci-
leri, ekimde sıkıntı yaşamamaları 
için alınması gereken tedbir ve bu-
nunla ilgili çalışmaları anlattı. KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, konunun 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a iletildiğini söyleyerek sonu-
cun olumlu olacağını düşündüğünü 
söylerken, KSO Başkanı Kütükcü de 
raporumuzu sunduk “yeniden ya-
pılandırma” talep istiyoruz ifadesini 
kullandı. KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak da konuyla ilgili “es-
nafın rahat nefes alması için Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan müjdeli bir 
haber bekliyoruz” açıklaması yaptı.

DESTEKLER 2021 YILI SONUNA 
KADAR SÜRMELİ

Türkiye’nin Mart ayının ikinci 
haftasından sonra koronavirüs ted-
birlerini uygulamaya başlamasıyla 
özel sektörümüz için zorlu bir süreç 
başladı ifadesini kullanan Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Bu dönemde bazı işletmelerimiz 

faaliyetlerini durdurmak, bazıları da 
kapasitelerini düşürmek durumun-
da kalmıştır. Bu süreçte, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla 
odamız üyelerimizle irtibatlı olarak 
tüm reel sektörün sorunlarını, sıkın-
tılarını ve taleplerini Hükümetimize 
sürekli olarak iletmiştir. Son derece 
dinamik bir süreç yönetimi izleye-
rek, müteşebbislerimizin taleplerini 
çok hızlı şekilde iletilmesini ve ka-
rarların hızla alınmasını sağlamaya 
çalıştık. Gelişmeler aynı ölçüde hızlı-
lıkla tüm üyelerimize duyurduk. Bu 
dönemdeki kredi paketleri, kısa ça-
lışma ödeneği, vergi ve prim ertele-
mesi gibi önlemler işletmelerimizin 
ayakta kalmasını sağlamıştır. TOBB 
aracılığıyla yapılan girişimler netice-
sinde Oda ve Borsaları ile 61 Sektör 

Meclisinden TOBB’a bildirilen sı-
kıntılar ve öneriler toparlanarak il-
gili Bakanlarımıza 
iletildi. Talep ve 
önerilerimizin çok 
büyük kısmı ha-
yata geçti ve geç-
meye de devam 
ediyor. Bununla 
birlikte Konya’da 
işletmelerimiz 
için 2020 yılın-
da zorluklar de-
vam etmektedir. 
Zorluk yaşayan 
sektörlerde des-
tekler 2021 yılı 
sonuna kadar sürdürülmelidir. Şim-
di önümüzdeki büyük mesele vergi, 
prim ve kredi ödemeleridir. Öde-

me gücünü kaybetmiş işletmeler 
ödemelerin yeniden ertelenmesini, 

pandemi desteklerinin devam 
etmesini bek-
lemektedir. Bu 
noktada başta 
TOBB aracılığıy-
la olmak üzere 
üyelerimizin ta-
leplerini ilgili ba-
kanlıklara ve ku-
rumlara iletmeye 
devam etmekte-
yiz. İnşallah Sayın 
Cumhurbaşkanı-
mız bu müjdeyi 
Konya’da verir” 

dedi.
ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Bu konuda sektörlerden kendi-

lerine yoğun talepler geldiğini ifade 
eden Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü de, “Mart ayında 
başlayan ve iş dünyamızı da olum-
suz etkileyen Covid-19 pandemi-
sinden dolayı devletimiz vergi, SGK 
primi gibi bazı ödemeleri Ekim ayı-
na ertelemişti. Ancak iş dünyamız, 
özellikle bazı sektörlerimiz pande-
minin olumsuz etkisini halen atlata-
bilmiş değil. Bu firmalarımızın üre-
tim hayatlarını, finansal imkanlarını 
daha sağlıklı sürdürebilmeleri için 
vergi ve SGK borçlarının yeniden 
yapılandırılmasını ve ödenebilir di-
limler halinde taksitlendirilmesini 
talep ediyoruz. Sanayicilerimizden 
gelen bu talebi, diğer taleplerimizle 
birlikte rapor haline getirerek çatı 
kuruluşumuz TOBB başta olmak 

üzere ilgili bakanlıklarımızla paylaş-
tık, çözümünü bekliyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

‘ESNAF RAHAT NEFES ALMALI’
Cumhurbaşkanımızdan bu ko-

nuda müjde bekliyoruz diyen KO-
NESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak ise, “İçinde bulunduğumuz 
pandemi süreci, esnafımızın satışla-
rının azalmasına, maliyetlerinin ve 
dolayısıyla da borçlarının artmasına 
neden oldu. Bu zor dönemde önce-
likli talebimiz esnafın günü gelen 
borçlarının 6 ay süreyle ertelenmesi 
olmalı. Pandemi sürec dünyayı ve 
ülkemizi etkilediği gibi esnafımızı da 
derinden etkilemeye devam ediyor. 
Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç ol-
mayan esnafımız, kontrollü şekilde 
açıldıktan sonra da eski kazancına 
ulaşamadı. Hal böyle iken kira, fa-
turalar, vergiler, prim ödemeleri, 
kredi ödemeleri arttı ve bu borçların 
ödenmesi imkânsız bir hale dönüş-
tü. Yeniden artış gösteren bu pan-
demi ortamında ertelenen borçların 
ödenmesi şuan için mümkün görün-
müyor. Bu sebeple Hükümetimizin 
esnaf ve sanatkârlarımızın vergi, 
SGK, BAĞ-KUR gibi borçlarının 6 
ay süreyle ertelenmesini istiyor, es-
nafın rahat nefes alması için Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan müjdeli bir 
haber bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
n MEHMET ALİ ELMACI

Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü Muharrem Karabacak

İş dünyası 
umutlu 

Erdoğan: 
‘Çalışın’ talimatı 

verdi.

“

“
Karaman’da 6 yıl önce meydana 

gelen maden faciasının simge isim-
lerinden olan ve dün korona virüs-
ten hayatını kaybeden Recep Gökçe, 
son yolculuğuna uğurlandı. İlçeye 
bağlı Kazancı beldesi Gökçeler Ma-
hallesi’nde Recep Gökçe için cenaze 
namazı kılındı. 

Mezarlık yakınındaki boş alan-
da kılınan cenaze namazına korona 
virüs tedbirleri nedeniyle sadece 
Gökçe’nin yakınları katıldı. Kılınan 
namazın ardından Recep Gökçe, 
maden faciasında hayatını kaybeden 
oğlu Tezcan Gökçe’nin mezarının 
yanına dualarla defnedildi. Recep 
Gökçe’nin cenazesi tedbirler kapsa-
mında kepçeyle defnedildi.

ERMENEK’TEKİ MADEN FACİASINDA 
YIRTIK LASTİK AYAKKABILARIYLA 

GÜNDEM OLMUŞTU
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 

18 madencinin hayatını kaybettiği 
maden faciasında oğlu Tezcan Gök-
çe’yi kaybeden Recep Gökçe, yırtık 
lastik ayakkabılarıyla katıldığı cena-
ze töreninde herkesi duygulandıra-
rak gündem olmuştu. Recep Gökçe, 
4 gün önce rahatsızlanarak hasta-
neye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde 
korona virüs testi pozitif çıkan Gök-
çe, Konya’da tedavi gördüğü hasta-
nede dün yaşamını yitirdi. Bunun 
üzerine eşi Ayşe Gökçe de evinde 
karantinaya alındı.
n İHA

Konya’da tarla meselesi yüzün-
den tartıştığı amcaoğluyla yanında-
ki arkadaşını silahla yaralayan şüp-
heli yakalandı. Alınan bilgiye göre, 
merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan 
Mahallesi İstikamet Caddesi’nde-
ki bir branda dükkanında buluşan 
Mustafa B. (29) ile amcasının oğlu 
Talha B. (40) arasında, Cihanbeyli 
ilçesindeki tarlanın kullanımı nede-
niyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen 
olayda Mustafa B, tabancayla önce 
amcaoğlu Talha B’ye, ardından 

dükkanda bulunan arkadaşı Orhan 
E’ye (51) ateş ederek olay yerinden 
kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil Servis ekip-
lerince kentteki çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Belinden yaralanan Tal-
ha B’nin durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. Olayın ardından çalışma 
başlatan İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirli-
ği ekipleri, şüpheli Mustafa B’yi kısa 
süre sonra gözaltına alarak emniye-
te götürdü.
n AA

Devrilen hafif ticari 
aracın sürücüsü öldü

Dağda mahsur kalan 
vatandaşı AFAD kurtardı

Derbent ilçesinde hafif ticari 
aracın devrilmesi sonucu sürücü 
hayatını kaybetti. Kaza, Derbent 
ilçesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Ali Tencereci yöneti-
mindeki 42 DMZ 76 plakalı Ford 
marka hafif ticari araç, ilçe merkezi 
yönüne seyir halinde iken sürücü-

nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıka-
rak devrildi. Kazada araçtan yaralı 
olarak çıkarılan sürücü Ali Tence-
reci, ambulansla kaldırıldığı Beyşe-
hir Devlet Hastanesinde kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Kazayla 
ilgili soruşturma sürüyor. n İHA

Konya’da tırmandığı dağda 
ayağı kırılarak mahsur kaldığı bil-
dirilen bir kişi İl Afet ve Acil Du-
rum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Edinilen bil-
giye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi-
ne merkez Meram ilçesinde Loras 
Dağı’na tırmanan grupta bulunan 
bir kişinin ayağı kırıldığı ve mahsur 

kaldığı bilgisi geldi. İhbar üzerine 
AFAD arama kurtarma ekipleri 
bölgeye yönlendirildi. Kurtarma 
ekibi bölgeye ulaşarak zorlu ara-
zi şartlarında mahsur kalan kişiyi 
bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan 
şahıs daha sonra sağlık ekiplerine 
teslim edildi.
n İHA

Maden faciasının simge ismi koronadan öldü

Akrabaların tarla kavgasında 2 kişi yaralandı
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

• TERCİHEN MESLEK LİSESİ 
   MAKİNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
   OPERATÖR OLARAK
   YETİŞTİRİLECEK ELEMANLAR                   (10 KİŞİ)•  TORNACI (1 KİŞİ) 
•  KAĞIT POŞET MAKİNESİ
   OPERATÖRÜ (4 KİŞİ) 
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

ADRES: AŞAĞIPINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. 
NO: 330/D SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0 332 237 66 20

UN ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

Ön görüşme telefonda yapılacaktır.
Cinsiyet   :Bay
Yaş Aralığı  :22 - 40
Çalışma Şekli :Tam Zamanlı
Sosyal Olanak :Sigorta + Agi + Yol + Yemek

- Değirmen makineleri, paketleme makineleri ve 
motor aksamlarının bakım ve kaynak işlerini 
yapabilecek,
- Değirmen makine imalatı veya un fabrikalarında 
en az 3 yıl tecrübeli,
- En az ilk ve ortaokul mezunu, 
Bakım onarım ve kaynak personeli alınacaktır.

BAKIM ONARIM 
VE KAYNAK

- Başvuruda bulunacak kişilerin UN fabrikalarında 
en az 3 yıl deneyimli,
- Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk alabilen,
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az ortaokul ve lise dengi okul mezunu, 
Bilgisayar operatörü ve vals makinesi sorumlusu             
olmak üzere iki personel alınacaktır

BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ VE 
VALS SORUMLUSU

- Başvuruda bulunacak kişilerin Un fabrikalarında 
en az 2 yıl deneyimli, 
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az lise ve dengi okul mezunu, 
Sevkiyat, stok ve yüklemeden sorumlu 
eleman alınacaktır.

- Üniversitelerin ilgili Ön Lisans veya Lisans 
bölümlerinden mezun (tercihen Grafik bölümleri),
- Grafik tasarım programlarını 
çok iyi derecede kullanan,
- Grafikerlik alanında en az 3 yıl deneyimli,
  Grafiker alımı yapılacaktır.

GRAFİK TASARIMCI SEVKİYAT, STOK VE YÜKLEME SORUMLUSU
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 
PVC EXRUDER OPERATÖRÜ 

VE VASIFSIZ 

BAY ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

LAZER KESİM ÖPERATÖRÜ

F Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi
F Malzeme bilgisi olan
F En az 2 yıl deneyimli

F Durma marka lazer kesim kullanabilen
F En az 2 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan eleman aranıyor

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

DEVÇELİK DEMİR HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜSAN ORG. SAN. CAD. NO: 68 

KARATAY/KONYA
RANDEVU TEL: 0 332 345 45 45 (pbx)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN 
ARANIYOR

 T.ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO:19 SELÇUKLU/KONYA
(0332) 239 10 80 / (0332) 239 10 82 /

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK ŞİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

(TERCİHEN İNGİLİZCE ARAPÇA BİLEN, 2 YIL DENEYİMLİ)

(B EHLİYETİ OLAN, 2 YIL DENEYİMLİ)
Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
Office programlarına hakim,
Seyehat sorunu olmayan,

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: 
ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 

KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

DIŞ TİCARET VE SATIŞ PAZARLAMA ELEMANLARININ 
CV GETİRMESİ RİCA OLUNUR...

• VASIFSIZ ELEMANLAR
• DIŞ TİCARET ELEMANI

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• SATIŞ PAZARLAMA ELEMANI 

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1223774
 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın 

yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen  değerinin  %50’sini bulmasının 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci  artırmadan  sonraki  beşinci  günden  başlamak  üzere ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı  dosya  numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 03/11/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası. 
2.İhale Tarihi : 01/12/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : GÜVEN TIR GARAJI HOROZLUHAN MAHALLESİ İSTİKAMET CADDESİ NO:119
    SELÇUKLU/KONYA

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ 

2018/4041 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

No
Takdir 
Edilen 

Değeri TL. 
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 54.000,00 1 %1 42FB077 Plakalı, 2015 Model, FORD Marka, BA7 MONDEO 
1.5 TİTANYUM ECOBOST Tipli, FS07946 Motor No’lu, 
WF0EXXWPCEFS07946 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Benzin, Rengi Beyaz, 
42 FB 077 plakalı FORD MONDEO TİTANİUM 1.5 ECOBOST 
OTOMATİK VİTESLİ HATCHBACK Otomobil bilinçli olarak itinalı bir 
şekilde parçalanmış vaziyette olduğu, bir çok parçasının olmadığı 
demontajı yapılmış belli başlı parçalardan ibaret olduğu, hareket 
ve yürüyüş kabiliyetinin olmadığı tespit edilmiştir. Otomobilin şase 
numarası, ?WF0EXXWPCEFS07946? yapılan incelemede araç 
motorunun numara yönünden yapılan incelemesinde, motor bloğu 
sol arka yan yüzeyinde bulunan motor numarasının aletli müdahale 
ile yok edildiği görülmüştür. Söz konusu bölgede fiziksel ve kimyasal 
yöntemler kullanıldıktan sonra ?UNCF FS07946? olarak okunan 
motor numarası tespit edilmiştir Araç üzerinden sökülen kaporta ve 
karoser aksamı parçaların sağlam olduğu, üzerlerinde kısmi çizikler 
olduğu, motorun komple motor bloğu olduğu, üzerinde baskı balata 
kavrama sisteminin olduğu, şanzımanın motor bağlantısından 
sökülerek alınmış olduğu tespit edilmiştir.
Tespiti yapılan otomobil parçaları aşağıda belirtilmiştir. 
SIRA NO - PARÇA ADI - ADET - TUTARI - TL
1-YARIM ÖN KAROSER AKSAMI - 1- 15.000,00
2- ÖN-ARKA (DOLU) ARAÇ KAPILARI (ön kapı aynaları üzerinde 
mevcut) - 1 - 4.000,00
3- MOTOR KAPUTU(DOLU) - 1 - 1.500,00
4- BENZİNLİ 4 SİLİNDİR ORİJİNAL MOTOR -1- 17.000,00
5 - ARKA BAGAJ KAPAĞI (DOLU) -1- 4.500,00
Otomobilin eksik olan parçalarının temin edilerek toplanması 
maliyetinin, araç değerinin iki katını bulacağı bir gerçek olup, söz 
konusu aracı AŞAĞIDAKİ EKSİK PARÇALARININ RESMİ İBRAZI 
İLE TESÇİL EDİLECEKTİR.

SIRA NO OTOMOBİL ÜZERİNDE OLMAYAN PARÇA VE DONANIMLAR BİRİMİ 
1-KOMPLE 6 VİTES OTOMATİK ŞANZIMAN - 1 TAKIM
2- SAĞ KISA AKİS  1 ADET
3- SOL UZUN AKİS 1 ADET
4- KOMPLE ÖN-ARKA DİNGİL -2 ADET
5- JANTI İL BİRLİKTE ARAÇ LASTİKLERİ 4 ADET
6- KOMPLE ARAÇ  FREN  SİSTEMİ - 1 TAKIM
7- MOTOR  BAĞLANTI  TAKOZLARI -2 ADET
8- KLİMA MOTORU VE KOMPRESÖRÜ -1 ADET
9- KLİMA BORULARI 1 TAKIM
10- KLİMA VE İNTERCOLL RADYATÖRLERİ -2 ADET
11- KOMPLE SOĞUTMA SİSTEMİ SOĞUTMA SUYU RADYATÖRÜ, DAVLUMBAZVE FANI 
-1 TAKIM
12- KOMPLE HAVA FİLTRE KABI -1 ADET
13- ÖN SİLECEK IZGARASI -1 ADET
14- SAĞ-SOL SİLECEK MEKANİZMASI VE SİLGİ SÜPÜRGESİ -2 TAKIM
15- KOMPLE ELEKTRİK TESİSATI VE SİGORTALARI - 1 TAKIM
16- KOMPLE ARAÇ İÇİ AYDINLATMA TESİSATI VE AYDINLATMALAR -1 TAKIM
17- AKÜ 1 ADET
18- ÖN PANEL (DOLU) -1 TAKIM
19- ÖN TAMPON BAĞLANTI TAKVİYE DEMİRİ - 1 ADET
20- ÖN TAMPON (DOLU) - 1 TAKIM
21- SAĞ-SOL ÖN FAR SETİ - 2 TAKIM
22 - SAĞ-SOL SİS FAR SETİ -2 TAKIM
23 - SAĞ-SOL ÖN DAVLUMBAZ - 2 ADET
24- SAĞ-SOL ÖN ÇAMURLUK - 2 ADET
25- SAĞ-SOL ARKA ÇAMURLUK -- 1 TAKIM
26- SAĞ-SOL ARKA DAVLUMBAZ - 2 ADET
27- PARK SENSÖRÜ - 4 ADET
28- ARKA TAMPON (DOLU) - 1 TAKIM
29- ARKA TAMPON BAĞLANTI TAKVİYE DEMİRİ - 1 ADET
30- KOMPLE ARKA BAGAJ SETİ VE DÖŞEMESİ (STEPNE VE AVADANLIKLAR) 1 TAKIM
31- ARKA SAĞ-SOL SİNYAL SETİ - 2 TAKIM
32- ÖN CAM VE FİTİLLERİ 1 TAKIM
33- KOMPLE ARAÇ ARKA KAROSER AKSAMI - 1 ADET
34- ARAÇ İÇİ TAVAN VE TABAN DÖŞEMESİ - 1 TAKIM
35- DİREKSİYON KOLON ÜNİTESİ - 1 TAKIM
36- KOMPLE DİREKSİYON SİMİDİ VE DONANIMLARI - 1 TAKIM
37- DİREKSİYON KUTUSU VE POMPASI - 1 TAKIM
38- ARAÇ İÇİ ÖN-ARKA YOLCU VE SÜRÜCÜ KOLTUKLARI VE BAĞLANTI MEKANİZMALARI 
-1 TAKIM
39- VİTES KOLU MEKANİZMASI -1 ADET
40- ORTA  KONSOL -1 ADET
41- VİTES TOPUZU -1  ADET
42- YAĞMUR SENSÖRLÜ DİKİZ AYNASI -1 ADET
43- SAĞ-SOL KAPI DİREK KAPLAMASI - 1 TAKIM
44- KOMPLE ÖN GÖĞÜS 1 TAKIM
45- KLİMATRONİK EKRANI, TV TUNER EKRANI, CD-MP3 ÇALAR - 1 TAKIM
46- YOLCU VE SÜRÜCÜ HAVALANDIRMALARI, ÇAKMAK, USB ÇIKIŞI -1 TAKIM
47- TORPİDO KAPAĞI - 1 ADET
48- KOMPLE ARAÇ İÇİ SÜRÜCÜ VE YOLCU AİR-BAG’ LERİ VE BEYİNLERİ -1 TAKIM
49- KOMPLE SÜRÜCÜ VE YOLCU EMNİYET KEMER MEKANİZMALARI -1 TAKIM
50- YAKIT DEPOSU, POMPASI, ŞAMANDIRASI VE BORULARI - 1 TAKIM
51- EGSOZ MANİFOLTU, KATALİZATÖRÜ VE KOMPLE EGSOZ SETİ - TAKIM 
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Örnek No: 25*

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
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  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı 
Kaynakçıları,

3 Yetiştirilmek Üzere 
Vasıfsız Elemanlar 

Alınacaktır.

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

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1226956

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün malın Mahkemece tespit 

edilen değerinin ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve 
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; artırmadan 
on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 02/11/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Konya Adalet Sarayı Bahçesi Otopark içi Oto yıkama Önü Karatay Konya

T.C. 
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 

2020/14 VESAYET SATIŞ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

No
Takdir 
Edilen 

Değeri TL. 
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 70.000,00 1 %1 42GR600 Plakalı, 2014 Model, FIAT Marka, 323 Tipli, 
350A10001107407 Motor No’lu , NM432300006655896 Şasi No’lu, 
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. 

ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

ADRES: GAZANFER MAH. DR. AHMET 
ÖZCAN CAD. NO: 128/A MERAM / KONYA
TEL :0549 618 08 86

‘Rahmetli Erbakan Hoca görse, büyük gurur duyardı!’
Bilim ve Teknoloji Festivali 

TEKNOFEST’te Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) 14 farklı katego-
ride finalde yarıştı. Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen TEKNOFEST final-
lerinde NEÜ’yü; Uçan Araba Ta-
sarım Yarışmasında ‘Air Stream’, 
Helikopter Tasarım Yarışmasında 
‘Tulpar’, İnsanlık Yararına Tekno-
loji Yarışmasında ‘Manas’, Çevre 
ve Enerji Teknolojileri Yarışmasın-
da ‘NEU-CFD Energy’, Jet Motor 
Tasarımı Yarışmasında ‘NEU-CFD’, 

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışma-
sında ‘Geleceğin Mühendisleri’, 
Eğitim Teknolojileri Yarışmasında 
‘Kodla-Yap-Yarış’, Orta İrtifa Roket 
Yarışmasında ‘Maverik’, Alçak İrti-
fa Roket Yarışmasında ‘Konya Bi-
lim Teknoloji’, İHA yarışmalarında 
‘Göktürk-Fixed’, ‘Göktürk Rotary’, 
‘Riha-Fixed’, Model Uydu Yarışma-
sında ise ‘Kazgan’ ve ‘TSI’ takımları 
temsil etti.

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’ni Jet Motor Tasarım kate-

gorisinde temsil eden ‘NEU-CFD’ 
147 takım arasından üçüncülüğü 
elde etti. NEU-CFD’ye, ödüllerini 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. 
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli ve TEİ Ge-
nel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, 
NEU-CFD takımını ziyaret ederek 
çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Salgınlarda kullanılmak üzere, 

sağlık çalışanlarını korumaya yö-
nelik geliştirdikleri 4 ayaklı mobil 
robot ‘Tulpar’ ile yarışmaya katı-
lan Manas takımını ziyaret eden 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar, proje 
hakkında öğrencilerden bilgi ala-
rak bir süre sohbet etti. Bayraktar 
sohbetinde öğrencilere, “Rahmetli 
Necmettin Erbakan Hoca görseydi, 
sizlerle gurur duyardı” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gülsün-Mehmet Çakmak çiftinin kızları Fatma Nur ile Fadime 
ve Tevfik Efe çiftinin oğulları Alaaddin, dünyaevine girdi 

Fatma Nur ve Alaaddin 
dünyaevine girdi

Gülsün-Mehmet Çakmak çif-
tinin kızları Fatma Nur ile Fadime 
ve Tevfik Efe çiftinin oğulları Ala-
addin, hayatlarını birleştirdiler. 
“Bir zamanlar soruyordunuz bize, 
ne zaman evleniyorsunuz diye, 
işte artık evleniyoruz, sizleri de 

düğünümüze bekliyoruz” mesa-
jıyla sevenlerini davet eden aileler, 
mutlu günlerini paylaşmanın se-
vincini yaşadı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 
gerekli tedbirler alınarak, belli sa-
yıdaki davetlinin katılımıyla Sel-

çuklu Belediyesi Nikah Salonu’nda 
gerçekleştirilen törenle dünyaevi-
ne giren genç çiftin mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. Nikahın 
ardından hayırlı olsun dileklerini 
kabul eden Çakmak ve Efe ailele-
ri, bu mutlu günlerinde kendileri-

ni yalnız bırakmayan sevenlerine 
teşekkür ettiler. Yenigün Gazetesi 
olarak genç çifte bir ömür boyu 
mutluluklar diliyor, Çakmak ve Efe 
ailelerine hayırlı olsun temennile-
rimizi sunuyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Şair Remzi Karanfil 
okuyucusuyla buluşuyor

Emekli öğretmen  Remzi Ka-
ranfil yazdığı şiirlerle doğayı ve in-
sanı anlatıyor. Yenigün’e konuşan 
Karanfil, ‘şiir benim için yaşam 
tarzı haline geldi’ diye konuştu.

2007 yılında emekli olduktan 
sonra hikaye ve şiir çalışması yap-
tığını ifade eden Remzi Karanfil, 
“şiir benim için bir yaşam oldu” 
dedi. Şiir yazmayı İçimi dökme 
bazı şeylere vurgu yapma isteğiy-
le oluşan bir duygu seli olarak tarif 
eden Karanfil, şu ana kadar 300 

civarında şiiri olduğunu ifade ede-
rek İlerleyen zamanlarda şiirlerini 
kitap haline getirmeyi düşündü-
ğünü de söyledi. 

‘İlk yazdığım şiirlere bakınca 
bunu neden böyle yazmışım de-
diğim mısralar oldu’ ifadesini kul-
lanan Karanfil, şiir yazma sürecini 
ustalık ve acemilik dönemi diye 
de ayırıyor. Öte yandan Karanfil, 
haftanın bir günü de şiirleriyle 
Yengün Gazetesi’nde okuyucu-
suyla buluşacak. n MERVE DURGUT
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Beyşehir Belediyesi
sonbahar temizliği yapıyor

Beyşehir Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nün ilçe gene-
linde kış mevsimi öncesi başlat-
tığı temizlik çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Cadde ve sokaklar 
başta olmak üzere, refüjler, kal-
dırımlar, ana cadde ve yollarda 
dökülen yapraklar büyük bir ti-
tizlikle temizlenerek kış aylarına 
hazırlanıyor. Ekipler aynı zaman-
da çöp konteynerlerini boşaltırken 
ilaçlayarak olası kötü kokuların ve 
bakteri oluşumunun önüne geçi-
yor. Çalışmalar hakkında açıkla-
mada Bulunan Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, “Temizlik 

İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler Sonbahar mevsimi ile birlikte 
ağaçlarından sararıp düşen yap-
raklar çevre kirliliği oluşturmama-
sı için her gün belli saat ve zaman 
aralığında toplanıyor. Temiz ve 
daha kaliteli bir Beyşehir için Be-
lediye olarak tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Bunun yanında 
rutin olarak belediyemiz diğer fa-
aliyetlerini de aksatmadan yerine 
getiriyor. Şehrin sağlık ve estetiği-
ni doğrudan ilgilendiren temizlik 
konusunda gereken hassasiyeti 
gösteriyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Geçmişteki yatırımların bugünkü yöneticilerin elini güçlendirdiğini söyleyen Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam; “Bizim dönemimizdeki yatırımlarımız olmasaydı, bugün her şey daha keşmekeş bir halde olurdu” dedi

‘Geçmişten gelen
gücü kullanıyorlar’

Saadet Partisi Konya İl Teşkila-
tı, Eylül ayı il divan toplantısını parti 
binasında kısıtlı katılımla gerçekleş-
tirdi. Toplantıya Saadet Partisi Kon-
ya İl Başkanı Hüseyin Saydam’ın 
yanı sıra, il başkan yardımcıları ve 
ilçe başkanları katıldı. Başkan Say-
dam, ülke ve Konya gündemine 
dair önemli açıklamalarda bulundu. 
Toplantının ardından devir teslim 
töreni de gerçekleştirildi. Başkan 
Saydam, partisinin Karatay eski 
İlçe Başkanı Ali Genç’e, Selçuklu 
eski İlçe Başkanı İbrahim Ceylan’a, 
Meram eski İlçe Başkanı Mustafa 
Uyar’a ve Yalıhüyük eski İlçe Baş-
kanı Abdullah Altuntaş’a çalışma-
larından dolayı teşekkür ederek, 
plaket takdim etti. Saydam, Saadet 
Partisi Karatay İlçe Başkanı Fatih 
Karaman, Selçuklu İlçe Başkanı 
Lütfi Çelik ve Meram İlçe Başkanı 
Mutlu Öcal’a görevlendirme kağıt-
larını, Yalıhüyük İlçe Başkanı Ebu-
bekir Mücevher’e ise mazbatasını 
vererek, bundan sonraki çalışma 
hayatlarında kendilerine başarılar 
diledi.

18YIL ÜRETİME DÖNÜK BİR 
POLİTİKA GÜDÜLMEDİ

Pandemi sürecinin tüm dünya 
ile birlikte Türkiye’yi de bir yerlere 
sürüklediğine dikkat çeken Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, alışkanlıkların ve yaşan-

tının değiştiğine vurgu yaptı. Bu 
sürecin önümüzdeki günlerde de 
birçok sektörün kapanmasına, bir-
çok kişinin işsiz kalmasına, fark-
lı ihtiyaçların ve buna bağlı yeni 
sektörlerin ortaya çıkmasına sebep 
olacağını ifade eden Saydam; “Bu-
gün itibari ile geçici gibi duran bu 
süreç, belki de uzun yıllar sürebi-
lir. Bu sebeple herkes adımını ona 
göre atmalıdır. Ortalama akıllı bir 
insan geleceğini, yarınını düşünür 
ve ona göre yatırımını yapar.

 Olası öngöremediği hadiseler 
için de yedek akçesini bir kenara 
bırakır. Normalde olması gereken 
budur” dedi. 

EKONOMİ SAĞLAM DEĞİLSE HER 
SİSTEM ÇÖKER

“İktidar 18 yıldır herhangi bir 
üretime dönük yatırım yapmadan, 
ekonomiyi sağlam temeller üzerine 
oturtmadan yol yaptı, hastane yap-
tı, köprü yaptı, stadyumlar, saray-
lar yaptı” diyen Saydam, “Aslında 
kendisi de yapmadı da çoğu yaban-
cı sermaye birilerine yaptırdı. Hep-
si de hazine garantili. Özelleştirme 
kapsamında önceden kazanılmış 
ne kadar fabrikamız varsa, onlar 
da satıldı. Üstüne üstlük 1,5 trilyo-
na yakın da borç var. Ödediğimiz 
vergiler, cezalar da cabası. Daha 
bunlar yetmedi, deprem için top-

lanan vergiler yok olmuş, bu yet-
memiş işsizlik fonunda biriken para 
da ortada yok. Tabi bunlar bizim 
bildiklerimiz. Ortaya çıkanlar. Bil-
mediğimiz daha neler vardır Allah 
bilir, kokusu yakında çıkar. Bütün 
bunları şunun için anlattım. Bu dö-
nemin en önemli konusu ekonomi. 
Sağlık tabi ki önemli, ancak paranız 
yoksa ekonominiz sağlam değilse 
sağlık bile sekteye uğrayabiliyor” 
diye konuştu.

KONYA OVASINDAKİ OBRUKLAR 
YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Şehrin geleceğinin düşünülme-
yen başka bir konusunun da tarım 
olduğunu aktaran Saydam, şunları 
kaydetti; “Tarımda da aynı. Konya 
Ovası sos veriyor. Bu işten anlayan 
konunun erbabı kimseler olsun, 
akademisyenler olsun, odalarımız 
olsun sürekli uyarıyor. Ama maa-
lesef kimse kulak asmıyor. Su iste-
meyen bitkilere adam gibi bir para 
verilmediği için çiftçimiz yaşamını 
sürdürmek, zarar etmemek, para 
kazanmak için yeşil bitkiye yöneli-
yor. Yeşil bitkiler su istiyor. Ve ova-
da sürekli sulama yapılıyor. Netice 
olarak yeraltı sularımız çekiliyor ve 
obruklar oluşuyor. Ama hiçbir ön-
lem alınmıyor. Yakın bir zamanda 
kuraklıkla karşı karşıya kalacağız 
deniyor. Bu bilindiği halde hiçbir 
önem alınmıyor.” n HABER MERKEZİ

1969 yılında su deposu yapımı 
sırasında keşfedilen ve Roma Dö-
nemine ait olan Vasada Antik Tiyat-
rosu 2 yıl süren kazı çalışmalarıyla 
bölge tarihine ışık tutmaya devam 
ediyor. Seydişehir’e bağlı Bostande-
re Mahallesi içerisinde yer alan Va-
sada Antik Tiyatrosu, yıl içerisinde 
binlerce turisti ağırlıyor. 

Seydişehir’in tarih öncesi çağ-
lardan günümüze kadar birçok me-
deniyete ev sahipliği yaptığını kay-
deden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, günümüze kadar 
süregelen bu kalıntıların bölge tari-
hine ışık tuttuğunu kaydetti.

Bostandere Mahallesi sınırla-
rı içerisinde yer alan Vasada Antik 
Tiyatrosunun da bölge tarihi için 
önemli bir yere sahip olduğuna 
belirten Başkan Tutal, bu bölgenin 

yapılacak olan kazı çalışmaları ile 
Konya ve bölge turizmine kazandı-
rılması gerektiğini belirtti.

Başkan Tutal, “Akdeniz ve İç 
Anadolu geçiş güzergahında yer 
alan bölgemiz ve ilçemiz, tarih 
öncesi çağlardan günümüze ka-
dar birçok medeniyete ev sahipli-

ği yapmıştır. Özellikle prehistorik 
dönem yerleşimlerinin araştırıldığı 
Gökhüyük mahallemiz başta olmak 
üzere ilçemizin birçok bölgesinde 
yer alan farklı medeniyetlere ait 
kalıntılarımız, ilçemizin köklü tarihi 
hakkında bilgi veriyor. Bu kalıntı-
ların başında gelen Roma Dönemi 

eserlerinden olan Vasada Antik 
Tiyatrosu, günümüze ulaşmış en 
önemli kalıntılarımızdandır. 3 bin 
kişilik kapasitesi, orkestra ve sahne 
bölümleriyle ziyaretçilerin ilgisini 
çekmeye devam ediyor. Bu bölgede 
yapılacak olan araştırmalarla bölge 
turizminin ivme kazanacağını umut 

ediyorum” dedi. 
Roma döneminden günümü-

ze ulaşan Amblada ve Arvana şe-
hir kalıntılarının da  Seydişehir’in 
Roma İmparatorluğu açısından 
büyük öneme sahip olduğunu be-
lirten Başkan Tutal, “İlçemizde gü-
nümüze kadar devam eden  Roma 

ve Bizans kalıntıları, ilçemizde yaşa-
mış medeniyetler açısından büyük 
bir öneme sahip olduğunu gözler 
önüne sermektedir. Yakın zamanda 
Konya’da keşfedilen Roma Döne-
minde yapılmış baraj ve Via Sebaste 
Antik Yolunun Suriye ve Mezopo-
tamya koluna giden kısmının ilçe-
miz sınırları içerisinden geçmesi de 
yine aynı şekilde zamanın medeni-
yetleri tarafından ilçemizin önemini 
göstermektedir. Böylesi bir öneme 
sahip olan, Akdeniz ve İç Anadolu 
geçiş güzergahında yer alan ilçe-
mizde tarih öncesi ve sonrası ka-
lıntılarının gün yüzüne çıkarılması 
ve tanıtılması, hem bölgemiz, hem 
Konya’mıza hem de ülkemize bü-
yük bir değer katacaktır” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Vasada Antik Tiyatrosu bölge tarihine ışık tutuyor

Pedallı dezenfektan standı ile yurt dışına açıldı
Konya’da bir firma tarafın-

dan üretilen pedallı dezenfektan 
standı, yurt dışına gönderilmeye 
başlandı. Karatay ilçesindeki Ko-
bisan-1 Sanayi Sitesi’nde faaliye-
tini sürdüren “Sistem Stand” adlı 
şirket, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle ertele-
nen fuarlardan dolayı yeni arayışa 
girdi.

Kamuya açık yerlerde hijyen 
ve temizlik çabalarına katkı sağla-
mayı amaçlayan firma, bu süreçte 
pedallı dezenfektan standı tasar-
ladı. Patent tescil başvurusunda 
bulundukları ve “Atom Karınca” 
adını verdikleri ürününü sosyal 
medyadan duyuran firmaya, yurt 
için ve dışından yoğun talep gel-
di. Üretimini iki vardiyaya çıkaran 
firma, gelen talepleri yetiştirme-
nin yanı sıra ihracatıyla ülke eko-
nomisine de katkı sağlıyor. 

İNGİLTERE VE LİBYA’YA TÜRK 
DEZENFEKTAN STANDI 

Firmanın yöneticisi Sinan 
Gözlü, dezenfektan standının sal-

gın sürecinden önce bilinmediği-
ni söyledi.

 Salgın döneminde elle te-
massız dezenfektana ulaşmanın 

önemli hale geldiğini dile getiren 
Gözlü, şunları kaydetti: “CE bel-
geli bu dezenfektan standı, kolay 
montajı, estetik görünümü ve uy-

gun fiyatıyla ilgi görüyor. 
Özellikle sosyal medyada yap-

tığımız tanıtımlardan sonra ürüne 
olan ilgi arttı. Yurt dışından da ta-

lep geldi. 
Geçen hafta İngiltere’ye bir 

konteyner pedallı dezenfektan 
standı gönderdik. Bu hafta da 
Libya’ya ihraç ettik. Avustralya, 
Senegal, Azerbaycan’a talep üze-
rine numune gönderdik. Belçika, 
Fransa, Almanya ve Danimar-
ka’dan da talep geliyor.”

Ürünlerini yurt içine de sattık-
larını aktaran Gözlü, halen gün-
lük 250-300 pedallı dezenfektan 
ürettiklerini vurguladı. Gözlü, 
“Ergonomik ürün olmasından do-
layı ilgi görüyor. 

Amacına uygun, her yerde ve 
mekanda kullanılabiliyor. Fiyatı 
da uygun olunca her yerde görül-
mesi mümkün diyebilirim. 

Toplu taşıma araçları için de 
boru tipi dezenfektan standı ta-
sarladık.” diye konuştu.
n AA
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Türkiye tarihinin en stratejik projelerinden olan, Konya’nın Karapınar ilçesinde yerli üretim panellerle kurulmaya 
başlayan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 2 bin 600 futbol sahasına eşit alanda güneş enerjisinden elektrik üretecek

Uzaydan dahi görülecek!
Karapınar ilçesinde çorak ara-

zide 2 bin 600 futbol sahasına eşit 
alanda yerli üretim panellerle ku-
rulmaya başlayan Karapınar Güneş 
Enerjisi Santrali (GES), tamamlandı-
ğında uzaydan görülecek, 2 milyon 
kişinin elektrik ihtiyacını karşılaya-
cak. Kalyon Holding Enerji Grubu 
İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, 
projenin Türkiye tarihinin en strate-
jik projelerinden biri olduğunu be-
lirterek, “Nasıl ki petrol stratejik bir 
enerji kaynağıysa, bu gördüğünüz 
paneller petrol gibi, bu asrın petrolü. 
Petrolden farkı şu; petrol tükeniyor 
bu tükenmiyor” dedi.

Karapınar Güneş Enerjisi Sant-
ralinde panel montaj çalışmaları 
devam ediyor. Ankara’da kurulan 
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabri-
kasında üretilen, şu anda teknolojik 
olarak sınıfında dünyanın en gelişmiş 
teknolojiye, yüksek verimliliğe sa-
hip panelleri, Karapınar’daki güneş 
enerjisi santralinde montajlanarak 
üretim için hazır hale getiriliyor. Kal-
yon Holding Enerji Grubu İcra Kuru-
lu Üyesi Dr. Murtaza Ata, projenin 
uzun bir serüven sonunda rüyaların 
gerçek olduğu bir proje olduğunu 
söyledi. Ata, “Bu proje Enerji Bakan-
lığımızın 3-4 yıl önce politika olarak 
benimsediği ve dönemin Enerji Ba-
kanı Berat Albayrak’ın kişisel olarak 
gerçekten çok özel önem verdiği, 
üzerinde çok durduğu, kişisel olarak 
mimarlığını yaptığı bir proje, yenile-
nebilir enerji kaynak alanları projesi. 
Sadece yenilenebilir enerjinin payını 
arttırmayı hedefleyen bir proje değil, 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
de milli olarak üretilmesini hedefle-
miş, planlanmış bir proje. Üç sene 
önce bu projenin ihalesi çıktı, bir çok 
insan için çok inanılır gelmedi. Çün-
kü şartlar şuydu: silisyum minerali 
alacaksınız, saflaştırılmış silisyum 
minerali, ondan panel üreteceksiniz. 
Çok insan bunun yapılabileceğini ih-
timal vermedi. Çok spekülasyonlar 
yapıldı” dedi.
‘TÜRKİYE TARİHİNİN EN STRATEJİK 

PROJELERİNDEN BİRİ’
Projenin Türkiye tarihinin en 

stratejik projelerinden olduğunu 
ifade eden Dr. Murtaza Ata, “Çok 
şükür bütün bu aşamaların hep-
si tamamlandı ve meyvesi 1300 
megavatlık bu santralin, ilk 4 me-
gavatlık kısmını devreye alarak bu 
hayallerin, rüyaların gerçekleştiği 
bir alan bu gördüğünüz alan. Ve 19 
Ağustos‘ta Cumhurbaşkanımızın 
açılışını yaptığı törenle fabrikamız 
şu anda üretime geçti. Orada eriti-
yoruz silisyumdan ingot üretiyoruz, 
ingottan kesiyoruz wafer üretiyoruz, 
waferden hücre üretiyoruz, hücre-
den panel üretiyoruz. Ve ürettiğimiz 
paneller şu anda teknolojik olarak sı-
nıfında dünyanın en gelişmiş tekno-
lojiye sahip yüksek verimliliğe sahip 
panelleri. Yüzde 22 hücre verimlili-
ğine sahip, yüzde 20 panel verimlili-
ğine sahip. Fabrikamızda sadece pa-
nel üretmiyoruz, AR-GE merkezimiz 
var. AR-GE merkezimizde güneş 
panellerinin, fotovoltaik teknolojisini 
daha da geliştiriyoruz, verimlilikleri-
ni artırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 
da daha verimli paneller üreteceğiz. 

Dolayısıyla bu proje Türkiye tarihi 
tarihinin en stratejik projelerinden 
biri. Nasıl ki petrol stratejik bir enerji 
kaynağıysa, bu gördüğünüz paneller 
petrol gibi, bu asrın petrolü. Pet-
rolden farkı şu; petrol tükeniyor bu 
tükenmiyor. Çünkü güneş için yak-
laşık olarak 4 milyar yıl daha ömrü 
var deniyor. İnsanlık için çok daha 
gelişmiş enerji teknolojileri, füzyon 
teknolojileri yaygınlaşana kadar 
yani bu yüzyıla, önümüzdeki yüzyıla 
damgasını vuracak bir teknoloji ve 
Türkiye olarak bu teknolojiyi artık 
biz kendimiz üretiyoruz. Kendimize 
ait teknolojiyle ürettiğimiz panellerle 
artık enerji santrali kurup üretime 
başlamış oluyoruz” dedi.

‘BU PROJEYİ MİLLİ BİR PROJE 
OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ’
Tesiste panel montajlarının de-

vam ettiğini ifade eden Murtaza Ata, 
“Daha çok başındayız. İlk kabulünü 
geçtiğimiz hafta sonu yaptık. Tabii ki 
buradaki amaç bir an önce tamam-
lanan kesimlerini devreye almak. 
Çünkü 1300 megavatt bu tesisin ku-
rulması 32 ay sürecek, yaklaşık ola-
rak, Mayıs, Haziran 2023’te bitecek. 
Bitecek, biten kısmını devreye alaca-
ğız. O konuda sağ olsun Enerji Ba-
kanlığımız da çok yakından yardımcı 
oluyorlar. Kabullerde biten kısmın 
hemen kabulüne geliyorlar, ellerin-
den gelen bütün desteği de verdiler. 
Bu projeyi milli bir proje olarak, yani 
bir firmanın gerçekleştirdiği değil 
milli bir proje olarak değerlendiri-
yoruz. Evet projeyi geliştirmiş olan 
Kalyon Enerji, Kalyon Holding olabi-
lir. Ama bu proje burada bu ülkenin 
enerjide bağımsızlığına çok önemli 
katkıda bulunan stratejik bir tesis, 
fabrikamız bu stratejik tesisi üreten 
bir tesis. Dolayısıyla sadece ülkemi-
ze de katkıda bulunmuyor, insanlığa 
burada çok büyük katkıda bulunu-
yor. Çünkü biz insanlık olarak son 
yüzyılda inanılmaz boyutlarda fosil 
yakıtlarında tüketim yaptık, hala da 
yapıyoruz. Ve küresel ısınma artık 
gezegenimizin hayatiyetini tehdit 
eder boyutlara geldi. Ve bu küre-
sel ısınma sonucu yağışlar azalıyor, 

iklim kaymaları oluyor, kuraklıklar 
meydana geldi. Mesela bu gördü-
ğünüz saha eski bir göl yatağı. 30 
yıl önce burada balık avlıyorlardı. 
Neden göl yatağı kurudu? Son 30 
yılda yağışlar buharlaşmanın üçte 
biri kadar oldu. Yani bir yağmışsa 
bunun üç katı buharlaşma olduğu 
için bugün kurudu ve bu göl yatağı 
insanların inanılmaz boyutlarda fosil 
yakıtlarını kullanmasının bir netice-
si. Ama biz ne yapıyoruz, bunu ge-
riye çeviriyoruz. İşte burası aynı za-

manda insanlığın bu kötü gidişatına 
dur diyen bir tesis. İnsanlığın fosil 
yakıtlarını kullanması sonucu kuru-
yan bu göl yatağında biz bu küre-
sel iklim değişikliğini engelleyecek 
bir tesis kuruyoruz ve burada yılda 
milyonlarca ton karbon salınımını 
engellemiş oluyoruz” ifadelerini 
kullandı.

‘UZAYDAN GÖRÜLECEK,
 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİĞİNİ 

KARŞILAYACAK’
Şu anda sahada şantiyede yak-

laşık 800 kişinin çalıştığını kayde-
den Murtaza Ata, “Sayı biraz daha 
artabilir ancak santralimiz tamam-
landığı zaman burada yaklaşık 100 
kişiyle işletiyor olacağız. Tabii çok 
büyük, devasa bir alan. Burada 

bir takım teknolojiler kullanacağız. 
Otomatik yıkama sistemleri, otoma-
tik arıza tespit sistemleri, robotları, 
dronları kullanacağız. Ve bütün bun-
lar içinde gelişmiş bir scada merke-
zi inşaatına başlanacak. Onunla da 
ilgili anıtsal bir yapı olmasını arzu 
ediyoruz, çalışmalarımız devam edi-
yor. Güneş enerjisi santrali tamam-
landığında, 1300 megavatt panel 
ve 1000 megavatt elektrik gücüne 
ulaştığında 2 milyonun üzerinde in-

sanın elektriğini karşılamış olacak. 
Çok büyük bir alan, 2 bin 600 futbol 
sahası büyüklüğünde. Boydan boya 
13 kilometreye yakın bir uzunluğu 
var. Baktığınız zaman bir ucundan 
bir ucunu göremezsiniz. Yani bü-
yüklüğünü şöyle ifade edeyim; hani 
uzaydan görünen insan yapıları var-
dır ya konuşulur, Çin Seddi uzaydan 
görünür falan, bu da Türkiye’nin 
uzaydan görünen ilk tesisi olacak. 
Hani uzaydan bakıldığı zaman çıplak 
gözle uydulardan görebileceğimiz 
bir tesis olacak” diye konuştu.

KALYON GÜNEŞ
 TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI

400 milyon dolarlık yatırımla 
Ankara Sincan Malıköy’deki Başkent 
OSB’de kurulan ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 
Ağustos tarihinde resmi açılışı yapı-
lan fabrikada bin 400 kişiye istihdam 
sağlanacak. Fabrika, tek çatı altında 
AR-GE ile birlikte güneş paneli üre-
timinin 4 aşamasını da birleştirerek 
dünyada tek olma özelliğine sahip. 
Güneş santrali kurulumunda ge-
rekli “ingot, wafer, hücre ve modül” 
imalatının tek çatı altında yapıldığı 
fabrika, yılda 500 megavatlık üre-
tim kapasitesiyle hizmet vermeye 

başlarken, fabrikanın kapasitenin 
2021’de 1000 megavata çıkarılması 
planlanıyor. Fabrikada Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş 
Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK 
ve ilgili bakanlıkların paydaşlığında 
oluşturulan AR-GE Merkezi’nde, 
100 araştırmacı görev yapıyor. AR-
GE Merkezi şu anda, panelin verim-
liliğini artırmaktan aydınlatmaya, 
sulama sistemlerine kadar 15 proje 
üzerinde çalışıyor. Üretilen paneller 
yüzde 75’ten fazla yerlilik oranına 
sahip ve bu oranın daha yukarılara 
çıkarılması için projeler yürütülüyor. 
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrika-
sı’nda üretilecek olan yüzde 22 gibi 
yüksek verimlilik oranına sahip pa-
neller, Karapınar Güneş Enerji Sant-
rali’nin kurulumunda kullanılıyor.

KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ

Konya Karapınar Güneş Enerji 
Santrali, 1 milyar dolarlık yatırım-
la 2 bin 600 futbol sahasına eşit 20 
milyon metrekare alanda kurulacak 
ve tek başına yıllık 2 milyon kişi-
nin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 
Santralin kurulduğu alan 20 milyon 
metrekare, boydan boya 12 kilomet-
re eni ortalama bin 600 metre. Bu 
anlamda tek bir parsel üzerinde tek 
bir yatırımcı tarafından yapılan dün-
yanın en büyük santrali olan Konya 
Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin 
montajı tamamlandığında, Türkler 
tarafından yapılan uzaydan görüle-
bilecek ilk yapı olacak. Güvenlik sis-
teminde ve panellerin arıza tespitin-
de dronlar da kullanılacak. Karapınar 
Güneş Enerji Santrali’nde toplam 
3.5 milyon adet panel kullanılacak. 
Her ay yaklaşık 104 bin adet panel 
kurulumu yapılıyor. Paneller Anka-
ra’da üretilmeseydi yurtdışından it-
hal edilmek durumunda kalınacaktı 
ve bu da yaklaşık 400 milyon dola-
ra denk geliyor. Karapınar Güneş 
Enerji Santrali güneşi takip eden bir 
sisteme sahip. Paneller doğuşundan 
batışına kadar güneşi takip edecek. 
Böylece yüzde 12 daha fazla elekt-
rik üretecek. Kullanılacak panellerin 
iki yüzü de taraflı elektrik üretecek. 
Paneller ön yüzüne ışınları doğrudan 
aldığı gibi dolaylı yoldan gelen ve pa-
nelin arka yüzüne çarpan ışınlardan 
da elektrik üretecek. Burada da yüz-
de 5 civarında bir elektrik artışı daha 
sağlanacak. Karapınar Güneş Enerji 
Santrali’nde panellerin kurulumuna 
19 Ağustos 2020 tarihinde başlandı. 
Bugüne kadar ise 10 bin 200 panel 
elektrik üretimine başladı. Güneş 
santrali tam kapasite üretime başla-
dığında bu rakam 2 milyona çıkacak. 
Ankara’daki Kalyon Güneş Teknolo-
jileri Fabrikası’nda yaklaşık bin 400 
kişi çalışıyor. Karapınar’da ise yakla-
şık 100 kişiye istihdam sağlanacak. 
Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 
1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbon-
dioksit salımı da engellenmiş olacak. 
Karapınar Güneş Enerji Santrali’nde 
sembol bir yönetim merkezi inşa 
edilecek. Bu merkezde ziyarete ge-
len gruplara sunumların yapılacağı 
konferans salonları, atölyeler, üni-
versitelerden gelen araştırmacıların 
çalışmalarını sergileyeceği alanlar 
olacak. n İHA



14 29 EYLÜL 2020SPOR 3

Süper Lig’in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig’de sene başından 

günümüze kadar olan bölümde de-
ğerini en fazla arttıran futbolcu Trab-
zonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan 
Çakır oldu. Başarılı kaleci, 1 Ocak 
2020’de 6 milyon Euro olan piyasa 
değerini 16 milyon Euro’ya çıkardı.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu-
na dünyada olduğu gibi korona virüs 
damga vurdu. Mart ayından itibaren 
ligler durdu ve uzun süre maçlar oy-
nanmadı. Bu süreçte futbolcular ev-
lerinde antrenmanlarını sürdürse de 
birçoğu performanslarında düşüş ya-
şadı. Ancak bazı oyuncular buna rağ-
men değerine değer kattı ve transfer 
piyasasını en gözde isimleri arasında 
yer almayı başardı.

UĞURCAN YÜZDE 166 DEĞERİNİ 
ARTTIRDI

Değerini en çok yükselten ve ligin 
en değerli oyuncusu unvanını eline 
alan isim Trabzonspor’un 24 yaşın-
daki file bekçisi Uğurcan Çakır oldu. 
Özellikle geçtiğimiz sezon yaptığı 

kurtarışlarla bordo-mavililerin Süper 
Lig’i ikinci sırada tamamlamasında 
büyük pay sahibi olan, Türkiye Ku-
pası’nın kazanılmasının da baş mi-
marlarından Uğurcan, sene başından 
itibaren yüzde 166 oranında piyasa 
değerini katladı.

Uğurcan Çakır’ın 1 Ocak 2020 
tarihinde değeri 6 milyon Euro’ydu. 
Ancak genç oyuncunun yükselen 

grafiği ve ortaya koyduğu performans 
bu sayının yükselmesine sebep oldu. 
Transfermarkt verilerine göre Uğur-
can’ın güncel değeri tam 16 milyon 
Euro.

Avrupa’dan birçok kulübün rada-
rına giren bordo-mavili futbolcunun 
transfer sezonunun geriye kalan bö-
lümlerinde takımda kalıp kalmayaca-
ğı da merak konusu.

İRFAN CAN VE ALTAY DA 
EN FAZLA YÜKSELENLERDEN
Uğurcan Çakır’ı takip eden piyasa 

değerini en fazla yükselten oyuncular; 
Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kah-
veci ve Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki 
kalecisi Altay Bayındır. Uğurcan gibi 
yurt içi ve yurt dışından önemli takım-
ların transfer listesinde olan İrfan Can 
Kahveci, söz konusu tarihten itibaren 

değerini 4 milyon Euro birden yüksel-
terek 10 milyon Euro yaptı.Fenerbah-
çeli Altay Bayındır da sarı-lacivertli 
forma altında gerçekleştirdiği kritik 
kurtarışlarla İrfan gibi 4 milyon Euro 
artıya geçerek piyasa değerini 8 mil-
yon Euro bandına çekti.

FALCAO VE LJAJİC’DE BÜYÜK 
DÜŞÜŞ VAR

Süper Lig’de değerini katlayan 

oyuncular olduğu gibi büyük düşüş 
yaşayanlar da var. Bunların başında 
ise Beşiktaş’ın Sırp orta sahası Adem 
Ljajic ve Galatasaray’ın Kolombiyalı 
forveti Falcao geliyor.

Siyah-beyazlılara yüksek beklen-
tilerle gelen ancak transfer olduğu 
günden beri bir türlü bekleneni ve-
remeyen Ljajic’in bu durumu değe-
rinin düşmesine neden oldu. 1 Ocak 
2020’de 12 milyon Euro’luk bir piyasa 
değerine sahip olan 28 yaşındaki fut-
bolcuda bu rakam 8 milyon Euro’ya 
geriledi.

Galatasaray yönetiminin şam-
piyonluk yolunda önemli katkılar 
vereceğini düşünerek kadroya kattı 
ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı 
uzun süre sahalardan uzak kalan ve 
özellikle geçen sezon gol yollarında 
etkisini gösteremeyen Falcao da de-
ğer kaybetti.

 34 yaşındaki santrforun 8 milyon 
Euro olan piyasa değeri 4.2 milyon 
Euro’ya kadar geriledi. n İHA

Rangers-Galatasaray 
maçını Treimanis yönetecek

Hatayspor,
Akintola’yı kiraladı

Malatyaspor’da
transferler bekleniyor

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 
Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya’nın Rangers 
takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan 
hakem Andris Treimanis yönetecek. UEFA’nın internet site-
sinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Sta-
dı’nda TSİ 21.45’te başlayacak maçta Treimanis’in yardım-
cılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs 
üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksand-
rs Golubevs olacak. n AA

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer ça-
lışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akin-
tola ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka 
Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland’den kiralanan 24 
yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı 
belirtildi. İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı 
ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol 
şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih 
Kavlak’ın hazır bulunduğu aktarıldı. n AA

Süper Lig’in ilk 3 haftasında galbiyet alamayan Yeni 
Malatyaspor’da gözler takımdaki eksik mevkilere yapılacak 
transferlere çevrildi. Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler ge-
çiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Yeni Malat-
yaspor, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer döne-
minde en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor. Savunma, 
orta saha ve forvette yeni isimleri kadroya katmayı planla-
yan Yeni Malatyaspor’un Herera’nın düşük performansın-
dan sonra kaleye de transfer yapacağı öğrenildi. Ligin ilk 
3 haftasında özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan 
sarı-kırmızılıların bu haftaki Antalyaspor maçı öncesi 2 sto-
per oyuncusu ile de el sıkışacağı belirtiliyor. n İHA

Beşiktaş, 34 hafta olarak oynanma-
ya başlanan 1994-1995 sezonundan 
bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü 
savunmayla lige başladı. 1994-1995’in 
ilk 3 maçında kalesinde 2 gol gören si-
yah-beyazlı ekip, 1996-1997, 2004-2005 
ve 2018-2019’un 3 haftalık bölümlerinde 
rakiplerinin beşer golünü önleyememiş-
ti. Siyah-beyazlı ekip, diğer 22 sezonda 
ise bir ve 4 arasında gol yemişti.

5 MAÇTA DA GOL YEDİ
Beşiktaş, bu sezonki 5 resmi ma-

çında da kalesini gole kapatamadı. Av-
rupa kupalarındaki  2 karşılaşmasında 
rakiplerinin gollerine engel olamayan 
siyah-beyazlı ekip, ligdeki 3 maçı da gol 
yiyerek tamamladı.

GOL YEME ORANI YÜKSELDİ 
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yal-

çın’la devam ettiği yeni sezonda savun-
mada önemli sorunlar yaşıyor. Siyah-be-
yazlı ekip, geçen sezonun 20. haftasında 
göreve gelen Yalçın yönetimindeki 15 
maçlık bölümü 14 gol yiyerek tamamla-
dı. Beşiktaş, söz konusu dönemde 0,9 
gol yeme ortalamasıyla başarılı bir gö-
rüntü sergiledi.Beşiktaş, Yalçın’ın teknik 
direktörlüğünde bu sezonki 5 resmi ma-
çında ise kalesinde 10 gol gördü ve orta-
lamanın 2’ye çıkmasını engelleyemedi.

SAVUNMA DEĞİŞTİ
Siyah-beyazlı takım, geçen sezon 

kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncular 
Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yollarını 

ayırdı. Enzo Roco ile de devam etmeme 
kararı alan Beşiktaş’ta Victor Ruiz sezon 
bitmeden ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon sol 
beke Aytemiz Alanyaspor’dan Fabrice 
N’Sakala’yı, stoper pozisyonuna da aynı 
takımdan Welinton’u transfer etti. Kulüp 
ayrıca Francisco Montero’yu kadrosuna 
kattı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sa-
vunmanın göbeğinde ağırlıklı olarak Do-
magoj Vida ile Welinton’u görevlendirdi. 
Vida, özellikle İttifak Holding Konyaspor 
maçındaki performansıyla eleştirilere 
maruz kaldı. 

İKİNCİ YARIDA SAVUNMASI 
DAHA DA DÜŞÜYOR

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5 
maçın ikinci yarısında daha kötü savun-

ma yaptı. 
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalar-

da yediği 10 golün 6’sını ikinci yarılarda 
kalesinde görürken, bu gollerin 4’ü ise 
son 10 dakikalarda geldi. 

Ligde Trabzonspor’dan 86. dakikada 
gol yiyen Beşiktaş, Fraport TAV Antal-
yaspor’un 85. dakikadaki golüne de en-
gel olamadı. Ağır bir yenilgi aldığı İttifak 
Holding Konyaspor’un bir golünü de 84. 
dakikada kalesinde gören siyah-beyaz-
lı ekip, Avrupa Ligi’nde ise Rio Ave’nin 
85. dakikada gol sevincine tanık oldu. 
Beşiktaş, ikinci yarılardaki diğer golleri 
ise 78 ve 63. dakikalarda İttifak Holding 
Konyaspor’dan yedi.
n AA

Beşiktaş savunmada
güven vermedi

Süper Lig’in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 mağlup olan 
Beşiktaş, savunmasında güven vermedi. Ligdeki 3 maçta da kalesini gole 

kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı

İttifak Holding Konyaspor’un Bosnalı 
yıldızları milli takıma davet edildi. Kaleci İb-
rahim Sehic, Amir Hadziahmetovic ve Milo-
sevic, UEFA Uluslar A Ligi’nde Hollanda ve 
Polonya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 
(EURO 2020) play-off yarı finalinde ise Ku-
zey İrlanda maçlarının kadrosuna alındı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Tek-
nik Direktörü Dusan Bajevic, UEFA Uluslar A 
Ligi’nde Hollanda ve Polonya, 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off 
yarı finalinde ise Kuzey İrlanda ile oynaya-
cakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun 
resmi internet sitesinden paylaşılan 30 ki-
şilik aday kadroda, Türk takımlarında forma 
giyen 6 isim de yer aldı.

Bajevic’in belirlediği aday kadrodaki 
isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Hol-
ding Konyaspor), Jasmin Buric (Hapoel Ha-
ifa), Asmir Begovic (Bournemouth), Kenan 
Piric (Maribor).

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenhe-

im), Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Ervin 
Zukanovic (Fatih Karagümrük), Sead Ko-
lasinac (Arsenal), Eldar Civic (Ferençva-
roş), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis 
Hadzikadunic (Rostov), Branimir Cipetic (Si-
roki Brijeg), Darko Todorovic (Hajduk Split), 
Advan Kadusic (Celje).

Orta saha: Rade Krunic (Milan), Stjepan 
Loncar (Rijeka), Miralem Pjanic (Barcelo-
na), Gojko Cimirot (Standart Liege), Amir 
Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), 
Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Deni Mi-
losevic (İttifak Holding Konyaspor), Haris 
Hajradinovic (Kasımpaşa), Benjamin Tatar 
(Saraybosna).

Forvet: Miroslav Stevanovic (Servet-
te), Haris Duljevic (Nimes), Edin Dzeko 
(Roma), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin 
Visca (Medipol Başakşehir), Elvir Koljic 
(Craiova), Smail Prevljak (KAS Eupen).

Sahasında 8 Ekim’de Kuzey İrlanda’yı, 
11 Ekim’de ise Hollanda’yı konuk eden Bos-
na Hersek, 14 Ekim’de ise Polonya ile dep-
lasmanda karşı karşıya gelecek. n AA

Konyaspor’dan Bosna Hersek’e 3 isim
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafın-
dan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ka-
ratay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin 
desteğiyle düzenlenen Uluslararası Mev-
lana Bisiklet Turu tamamlandı. Dereceye 
giren sporcular ödüllerini Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve proto-
kolün elinden aldı.

Bisiklet şehri Konya, uluslararası bir 

bisiklet organizasyonuna daha ev sahipliği 
yaptı. 1994 yılından beri geleneksel olarak 
düzenlenen, 2017 yılında yapılan başvu-
ruyla da uluslararası takvimdeki yerini 
alan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, 
Selçuklu ve Karatay belediyelerinin spon-
sorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye ile 
birlikte 5 ülkeden 12 takımın ve yaklaşık 

110 sporcunun derece elde edebilmek için 
pedal çevirdiği turun ikinci ve son etabı, 
Mevlana Meydanı’ndan başlayıp Çumra 
güzergahının ardından Meram Belediye-
si önünde sona erdi. 133.5 kilometrelik 
ikinci etap yarışında; Rusya’dan Maksim 
Piskunov finiş çizgisini birinci geçerek 
şampiyon oldu. İkinciliği yine Rusya’dan 
Artur Ershov kazanırken, yarışmanın üçün-
cülüğünü ise Fransız Vincent Louiche gö-

ğüsledi. Yarışma sonunda dereceye giren 
sporcular madalya ve kupalarını; Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
protokolün elinden aldı. Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 
yarışma sonrası Vali Özkan, Başkan Altay 
ve protokole plaket takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TURGUTLUSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
2.EYÜPSPOR 2 1 1 0 5 2 3 4
3.TARSUS İY 2 1 1 0 4 2 2 4
4.SERİK BLD 2 1 1 0 3 1 2 4
5.KARACABEY BLD 2 1 1 0 2 1 1 4
6.SAKARYASPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
7.BODRUMSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
8.PENDİKSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
9.MAMAK FK 2 1 0 1 3 1 2 3
10.ETİMESGUT BLD 1 1 0 0 1 0 1 3
11.KIRKLARELİSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12.VANSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
13.ELAZIĞSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
14.SİVAS BLD 1 0 1 0 1 1 0 1
15.KASTAMONUSPOR 2 0 1 1 2 5 -3 1
16.BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
17.KIRŞEHİR BLD 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.1922 KONYASPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
19.PAZARSPOR 2 0 0 2 2 7 -5 0
20.KARABÜKSPOR 2 0 0 2 0 7 -7 0

MİSLİ.COM
 2.LİG KIRMIZI GRUP 

2020-2021

1922 Konyaspor’a 
2 maçta 4 sarı kart

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 
1922 Konyaspor’da 2 hafta sonunda 4 farklı 
isim sarı kart gördü. Yeşil-Beyazlılarda ligin ilk 
maçında sadece Seydi Kayasoy sarı kart gö-
rürken, ikinci haftada oynanan Karacabey Be-
lediyespor maçında ise 3 isim sarı kart gördü. 
1922 Konyaspor’da Bursa temsilcisi karşısında 
İsmail Güven, Ekrem Kayılıbal ve Süleyman 
Selak, sarı kart gören isimler oldu. Bu sezon 2. 
Lig’e yükselen Bursa temsilcisi 2 hafta sonunda 
başarılı bir performans ortaya koyarak 4 puan 
toplarken, temsilcimiz 1922 Konyaspor’un he-
nüz puanı bulunmuyor. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz 1922 Konyaspor, yeni sezona 
kötü başladı. Önce ligin ilk haftasında 
sahasında ağırladığı Sakaryaspor’a 
mağlup oldu Yeşil-Beyazlılar, son-
rasında ise 2. haftada deplasmanda 
karşılaştığı Karacabey Belediyespor’a 
mağlup olan 1922 Konyaspor, 2.hafta 
sonunda henüz puan alamadı. Yeni se-
zon hazırlıklarına da geç başlayan 1922 
Konyaspor, fizik olarak da tam olarak 
henüz hazır değil. 

Öte yandan Karacabey Beledi-
yespor karşılaşmasında pozisyon bul-
makta ve topu 3. bölgede doğru kul-
lanmakta zorlandı. Kapanan takımlara 
karşı oyunun kilidini açmakta zorlanan 
Yeşil-Beyazlılar, 2 hafta sonunda gol de 
atamadı.

GOL SORUNU
Ligde ilk 2 hafta sonunda gol se-

vinci yaşayamayan 1922 Konyaspor’da 
gol sorunu yaşanıyor. Yeni sezon önce-
si kadrosunu koronavirüs tehditleri kap-
samında geniş tutan Yeşil-Beyazlılar 
santrfor bölgesine 2 oyuncuyu transfer 
etse de 2 hafta sonunda rakip fileleri 
sarsamadı. 

Kadroda yer alan santrforlardan 
Seddar Karaman ve Mehmet Ali Can 
hem Sakaryaspor hem de Karacabey 
Belediyespor maçlarında görev alırken 
sahada pek bir varlık gösteremedi. Öte 
yandan takımın bir diğer gol umudu 
Fevzi Can Bozkuş da Karacabey Bele-
diyespor maçında oyuna 64. dakikada 
dahil olmuş ancak etkili olamamıştı.

AHMET ÖNAY ORTA SAHADA
Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 

Konyaspor’da 2 maçtır defansın hemen 
önünde oynayan takım kaptanı Ahmet 
Önay, performansıyla Salih Eken’in 
beğenisini kazandı. Futbol kariyerinde 
1922 Konyaspor’da geçiren ve sadece 

2010-2011 döneminin bir bölümünde 
Afyonspor’da görev alan başarılı futbol-
cu, teknik direktör Salih Eken tarafından 
hem Sakaryaspor maçında hem de 
Karacabey Belediyespor maçında 6 nu-
mara pozisyonunda görev aldı. Stoper 
hattında ise Seydi Kayasoy ve Can De-

mir Aktav’ı görevlendiren Salih Eken, 
on numara pozisyonunda sıkıntı yaşadı.  

ON NUMARAYA 
TRANSFER GELEBİLİR

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz 1922 Konyaspor, orta sahaya 
önemli transferle yapsa da 1 transfer 

daha yapmayı planlıyor.
 Ligdeki ilk iki maça Ahmet Önay, 

Maksut Taşkıran ve İsmail Güven orta 
saha üçlüsüyle çıkan Yeşil-Beyazlı-
lar, hücum anlamında forvetlere top 
ulaştırmada belirli sıkıntılar yaşadı. 
Bu doğrultuda 10 numara pozisyonuna 

transfer yapmayı planlayan 1922 Kon-
yaspor, transferle bu sorunu çözmeyi 
planlıyor. Yavru Kartal bu pozisyonu 
transfer yapmadan noktalarsa altyapı-
dan ya da kadrodan devşirme oyuncu-
larla o bölgedeki sıkıntıları gidermeye 
çalışacak. n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da gol sıkıntısı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor ligde ilk hafta sonunda istediğini ala-
mazken Yeşil-Beyazlılar, haftayı 18. sırada noktaladı. Savunma anlamında her iki maçta da ciddi 
sıkıntılar yaşamayan 1922 Konyaspor, hücum anlamında ise hem 10 numara hem de santrfor böl-
gesinde sorunlar yaşadı. 2 hafta sonunda puan alamayan Yavru Kartal, gol sevinci de yaşayamadı



SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAGÜMRÜK 3 2 1 0 7 2 5 7
2.ALANYASPOR 3 2 1 0 5 1 4 7
3.GALATASARAY 3 2 1 0 5 1 4 7
4.HATAYSPOR 3 2 1 0 3 0 3 7
5.ERZURUMSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6
6.GÖZTEPE 3 1 2 0 8 4 4 5
7.FENERBAHÇE 3 1 2 0 2 1 1 5
8.İH KONYASPOR 2 1 1 0 4 1 3 4
9.ANTALYASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
10.TRABZONSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11.BEŞİKTAŞ 3 1 1 1 5 6 -1 4
12.SİVASSPOR 3 1 1 1 2 3 -1 4
13.KASIMPAŞA 3 1 0 2 2 2 0 3
14.KAYSERİSPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3
15.GAZİANTEP FK 3 0 2 1 5 7 -2 2
16.ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 1 2 -1 1
17.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 0 2 -2 1
18.ÇAYKUR RİZESPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
19.DENİZLİSPOR 2 0 1 1 1 5 -4 1
20.MALATYASPOR 3 0 1 2 2 7 -5 1
21.BAŞAKŞEHİR 3 0 0 3 0 6 -6 0

Abdülkerim’in 
performansı beğenildi

Deni Milosevic
11’e döndü

İbrahim Sehic’ten
Beşiktaş’a geçit yok

 Konyaspor’da Beşiktaş karşılaşmasında 
sahaya 11 de çıkan Abdülkerim Bardakçı, fut-
bolseverlerin ve taraftarların beğenisini kazan-
dı. Marin Anicic’in sakatlanmasından sonra 
teknik direktör İsmail Kartal’ın savunmada kime 
görev vereceği merakla beklenirken deneyimli 
teknik adam Abdülkerim Bardakçı’ya formayı 
verdi. Maç genelinde Uğur Demirok ile birlikte 
iyi bir uyum yakalayan Abdülkerim Bardakçı, 
Beşiktaş defansına nefes aldırmadı. Arkadan 
oyunu da iyi kuran başarılı stoperin performansı 
beğenildi. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 4-1 gibi 
farklı bir skorla mağlup ederken Gençlerbirliği 
maçına göre ilk 11 de değişiklikler de yaşandı. 
Geçen hafta yedek kalan ve 87. dakikada oyuna 
dahil olan Deni Milosevic, Beşiktaş maçında 
11’e döndü. Sahada kaldığı süre zarfı boyunca 
başarılı bir performans sergileyen Bosna-Her-
sekli futbolcu, 67 dakika sahada kaldı. Sakatla-
narak oyunu sedye ile terk eden Milosevis ye-
rini Farouk Miya’ya bırakmıştı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un sezon başında 
kadrosuna kattığı İbrahim Sehic’de kalesinde 
güven verdi. Erzurumspor’dan kadroya dahil 
edilen Boşnak file bekçisi, Beşiktaş hücum 
hattına geçit vermedi. Kurtarışlarının yanı sıra 
oyunu kurmada da iyi olan İbrahim Sehic, 
sporseverlerin beğenisini kazandı. Kaleci vu-
ruşlarında ve savunmayı sık sık uyarmasıyla 
da göze batan deneyimli file bekçisinin kalede 
bulunması taraftarlara güven veriyor. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor ligin 3. haftasında sezonun ikinci 
maçına çıktı. İlk haftayı BAY geçen ve ilk ma-
çında Gençlerbirliği ile berabere kalan Anadolu 
Kartalı, evinde ağırladığı Beşiktaş’ı ise adeta 
sahadan sildi. 

Rakibini 4-1 mağlup etmeye başaran Ye-
şil Beyazlılar, 2 maçta 4 puana ulaşarak iyi bir 
başlangıca imza attı. Gözler 4. hafta oynanacak 
Denizlispor maçına çevrildi. 

REHVATE KARŞI TEYAKKUZ
Konyaspor’un farklı Beşiktaş galibiyeti ca-

miada büyük bir sevince neden olsa da rehavet 
uyarıları gecikmedi. Yönetim, teknik heyet, 
oyuncu grubu hatta taraftarlar alınan galibiyetin 
rehavete neden olmaması gerektiği yönünde 
görüş birliğine vardı. 

Özellikle taraftarlar sosyal medyada yaptık-
ları değerlendirmelerde, sıkıntılı bir dönemden 
geçen Beşiktaş’a karşı alınan galibiyetin çok 
değerli olduğu ancak camianın ayaklarını yer-
den kesmemesi gerektiğinin uyarısını yaptı. 

HEDEF MİLLİ ARA
İyi bir başlangıç yapan Konyaspor’da hedef 

milli araya sıkıntısız girmek. Denizlispor maçı 
ile birlikte milli araya kendini atacak olan Ana-
dolu Kartalı, bu süreci mağlubiyetsiz aşmanın 
hesaplarını yapıyor. Birkaç takviye daha yapa-
cak olan Yeşil Beyazlılar, milli arada her an-
lamda hazır hale gelecek. 

KARTAL’IN GÖZÜ ARADA
Lig başladıktan sonra takımın başına ge-

çen ve en önemli tespiti takımın fizik gücünün 
eksikliği yönünde olan teknik direktör İsmail 

Kartal, bu eksikliği gidermek için milli arayı 
bekliyor. Çok koşan ve mücadele gücü yüksek 
bir takım ortaya çıkarmak isteyen deneyimli 
teknik adamın temel amacı milli araya kayıp-
sız girip, bu dönemde takımın seviyesini iyice 
yükseltmek. 

ATAN TUTAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Bir süredir hem kalede hem de gol bölge-

sinde sorun yaşayan Konyaspor, bu bölgelere 
yaptığı takviyelerde doğru tercih yapmış gibi 
görünüyor. Beşiktaş maçından sonra futbol oto-
riteleri henüz genel değerlendirme için erken 

olsa da Sehic ve Artem Kravets’in performansı-
nın Konyaspor’u bir adım ileri taşıyabileceğini 
düşünüyor. 

Oyuncuların ligin ilerleyen bölümündeki 
performansı merakla bekleniyor.  
n SPOR SERVİSİ

Rehavet yok!
Gençlerbirliği beraberliği ile lige başlayan ve Beşiktaş’ı farklı mağlup ederek puanını 
4’e çıkaran İttifak Holding Konyaspor’da gözler önümüzdeki hafta oynanacak Deniz-

lispor maçına çevrildi. Beşiktaş galibiyeti ile bütün gözleri üzerine çeken Anadolu Kar-
talı, rehavete kapılmadan Ege’den puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor

RPS


