
Kendilerini tanıyorlar
Eylül ayında açılan Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi çocukların ilgi odağı oldu. Çok yönlü gelişime 

katkı sağlayan kütüphane ile çocuklar kendilerini tanıyarak farklı yönlere eğilim göstermelerinin önü açılıyor
ÇOCUKLARA OKUMA 

ALIŞKANLIĞI VERİYOR
Selçuklu Belediyesi’nce yatırıma alınan, 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı’nın da desteğiyle açılan Çocuk 
Kütüphanesi, 4-10 yaş gurubu çocukların 
gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kütüpha-
nede çocukların küçük yaşta kütüphane 
ve kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik 
mekânlar oluşturulurken, hayal güçlerini 
geliştirmeye imkan tanıyan etkinlikler de 
bulunuyor.

ÖZGÜVEN GELİŞİMİ 
İÇİN ÖNEMLİ FAALİYET

Kütüphaneyle ilgili bilgiler veren kütüp-
hane sorumlusu Serpil Yalçınkaya, kütüp-
hane ile çocukların kitap okuma alış-
kanlığı kazandığını söyledi. Çocukların 
atölyeler sayesinde kendi yeteneklerini 
belirlediklerini de dile getiren Yalçınkaya, 
“Çocukların özgüven gelişimi için önemli 
bir faaliyet ve çocuklar bundan çok mutlu 
oluyorlar” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Şehit ailelerine 
ücretsiz hizmet

Meram bölgesinde lastik 
hizmeti veren Lastik Durağı, 
önemli bir kampanyaya imza 
attı. Şehit ailelerine destek 
olmak amacıyla başlatılan kam-
panya ile Lastik Durağı’ndan 
hizmet alan şehit ailelerinden 
ücret alınmıyor. 
 n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Cevaplar yanlış 
yorumlandı’

‘En büyük 
sermaye gençlik’

Zamana meydan 
okuyan külliye

Bera Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali 
Rıza Alabo-
yun, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisinde 
görüşülmekte olan Dijital 
Vergi Kanunun 37. Maddesinin 
görüşmeleri sırasında Plan ve 
Bütçe Komisyonunda millet-
vekillerinin sorularına verdiği 
cevaplardaki ifadelerinin kasıtlı 
olarak yanlış yorumlandığını 
dile getirdi. n HABERİ SAYFA 9’DA

Meram Belediyesi Gençlik 
Meclisi yeni başkan ve yöne-
timini belirledi. Genel kurulda 
konuşan AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, ül-
kenin en büyük sermayesinin 
gençliği olduğunu ifade etti.
n HABERİ SAYFA 4’DE

Konya’da günümüze kadar 
ayakta kalmayı başaran Selçuk-
lu eserleri arasındaki Sahip Ata 
Külliyesi, ağaç direkli camisi, 
çini mihrabı ve muhteşem taç 
kapısıyla turistlerin sık ziyaret 
ettiği yerler arasında yer alıyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Kuruluşu çok eski yıl-
lara dayanan ve ismini 
bir dönem Konya’ya 
göç eden muhacir-
lerden alan Muhacir 
Pazarı’nda yaklaşık 
19 ay önce başlayan 
yenileme çalışmaları 
tamamlandı. Pazar, 
geçtiğimiz haftasonu 
itibarıyla hizmet ver-
meye başladı.
Pazar esnafı Muhacir 

Pazarı’na kavuşmanın 
mutluluğunu yaşarken, 
Konya Pazarcılar Esnaf 
Odası Başkanı Yasin 
Aktaş imzası ile Muha-
cir Pazarı’nın girişine 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı U. İbrahim 
Altay ve Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Kavuş’a teşekkür 
pankartı asıldı. 
 n HABERİ SAYFA 11’DE

Koyuncu FIAT Yetkili Bayi Kasım ayı boyunca devam 
eden kampanyalar ve fırsatlar ile ilgili bilgi verdi. Ti-
cari Satış Müdürü Selamet Demirhan, Kasım ayında 
sıfır araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bü-
yük avantajların bulunduğunu dile getirdi.

Teknolojinin her geçen gün geliştiğine vurgu ya-
pan ASTEM Yönetim Kurulu Başkanı ve SANLAB 
Çözüm Ortağı Muhammed Kalaycı, “Her geçen 
gün gelişmekte olan bir teknoloji var. Bizim de ülke 
olarak bundan geri kalmamamız için kendi yazılım-
larımızı yapmak zorundayız” dedi.

KOYUNCU FİAT’TAN 
KASIM KAMPANYASI

YAZILIMDA MİLLİ 
HAMLELER ŞART

Cazip kampanyalar sunuyor 

Teknolojiye ayak uydurmalıyız 
n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

OVA ALARM VERIYOR!

Türkiye’de en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği ve 
yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya 
Ovası, 4 aydır yeterli yağış alamadığı için kuraklık 
alarmı veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Eğer 

yeterli yağış gelmezse bitkilerde sağlıklı bir çıkış 
sağlayamazsak ciddi anlamda verim ve rekoltede de 

sıkıntılar yaşayabiliriz” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

M. Yasin Tekpınar 
Diş Polikliniği 
dualarla açıldı
n HABERİ SAYFA 5’TE

İnterpol’ün aradığı 
zanlı Konya’da 
yakalandı
n HABERİ SAYFA 6’DA

Balıkçı kadınlar
ekmek parası için 
yoğun çalışıyor
n HABERİ SAYFA 6’DA

Muhacir 
Pazarı açıldı
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Koyuncu FIAT Yetkili Bayi Kasım ayı boyunca devam eden kampanyalar ve fırsatlar ile ilgili bilgi verdi. Ticari Satış Müdürü 
Selamet Demirhan, Kasım ayında sıfır araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek büyük avantajların bulunduğunu dile getirdi

Koyuncu’da ‘Kasım’ kampanyası
Koyuncu Grup bünyesinde fa-

aliyet gösteren Koyuncu Otomotiv; 
2002 yılından beri Fiat markasının 
Konya’da satış, servis, yedek parça 
hizmetlerini, Karaman’da ise satış 
ve servis hizmetlerini sunuyor. Ay-
rıca Koyuncu Fiat, ikinci el araç sa-
tış ve araç kiralama hizmetlerini de 
bünyesinde bulunduruyor. 

2019 yılında Jeep ve Alfa Ro-
meo markalarının showroomunu 
hizmete açan Koyuncu Fiat; Jeep, 
Alfa Romeo, Chrsyler, Lancia ve 
Dodge markalarının da servis hiz-
metlerini sunuyor. Fiat markası ile 
uzun yıllardır Konya ve Karaman 
il liderliklerini elinde bulunduran 
Koyuncu Fiat, 2017 Türkiye satış 
verilerine göre, toplam satışlar-
da Türkiye 8.’si; perakende Egea 
satışında Türkiye 2.’si; Konya’da 
ise marka 1.si olarak faaliyetlerine 
devam ediyor. Ayrıca 2018 yılında 
‘Yol Arkadaşım Connect’ sistemi 
Türkiye satış birinciliğini de başarı-
larına ekledi. 

Koyuncu Fiat Ticari Satış Mü-
dürü Selamet Demirhan, Kasım ayı 
kampanyaları ile ilgili bilgi verdi. 
Demirhan, “Kasım ayına ait ticari 
kampanyalara baktığımızda kasım 
ayının çok avantajlı geçeceğini söy-
leyebilirim. Bu ay devlet bankala-
rından 0,49’dan vadelendirme ve 
Koç FIAT kredisinde 0,89’dan va-
delendirme imkanları ticari araçla-
rımızda sizleri bekliyor. 

Ticari araçlarımızın fiyatlandır-
malarına baktığımız zaman camlı, 
koltuklu Fiorino kombi 1.4 benzinli 
modellerimiz kasım ayına özel 71 
bin 900 TL’dir. Cargo dediğimiz ti-
cari araçlarımızda ise kasım ayına 
özel dizel başlangıç fiyatlarımız, 78 
bin 400 TL’dir. Bu aya özel Fiorino 
1.4 benzinli araçlarımıza servisle-
rimizde Tofaş tarafından orijinal 
LPG’li üretim başladı ve ilk aracımız 
showroomumuza gelmiştir. 

Aracımız 3 yıl garantili olup 
başlangıç fiyatı 80 bin 600 TL’dir. 
1.3 Multijet dizel Doblo’nun baş-
langıç fiyatları ise 88 bin 600 TL’dir. 
Kredi kullanmak istemeyip nakit 
almak isteyen müşterilerimize ise 
3 bin TL indirim fırsatımız tüm ti-

cari araçlarımız için mevcuttur. Bu 
ay on numara kampanyamızda ise 
FIAT ticari aracı olan müşterileri-
mize aracını getirip takasa verdikle-
rinde veya yeni bir araç aldıklarında 

aracın periyodik bakımı hediyemiz 
olarak sunulmaktadır” ifadelerini 
kullandı.

‘GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE’
Demirhan, “Devletimizin son 

dönemlerde getirdiği ve var olma-
sı gereken zorunluluklardan dolayı 
tüm araçlarımızda ABS, ESP, ASR, 
Anti patinaj, viraj dengeleme ve 
kalkış desteği bütün araçlarımızda 
standarttır. Tofaş’ın geliştirmiş oldu 
Yol Arkadaşım U-connect’i müşteri 
talebi doğrultusunda belli bir ücret 
karşılında araca takıyoruz. 

Olası bir kaza anında sistemden 
bize bilgisi geliyor ve sürücü ile ile-
tişime geçiyoruz. Eğer ki sürücüye 
ulaşamazsak olay yeri GPS’den tes-
pit edilerek olay yerine ambulans 
ve kurtarıcı sevk ediyoruz” dedi.

‘0 FAİZ DEVAM EDİYOR’
Koyuncu FIAT Otomobil Satış 

Müdürü Murat İçil de, “Kasım ayın-
da yine otomobil tarafında hurda 
teşviki ve geçen ay olduğu gibi 0 
faiz kampanyalarımız devam edi-
yor. 

Benzinli araçlarda 0 faiz 40 bin, 
dizel araçlarımızda 105 binden baş-
lıyor. Benzinli araçlarda ayrıyeten 
LPG kampanyamız devam ediyor. 4 
bin 600’e 5 yıl garantili şekilde ara-
cın garantisi bozulmadan devam 
ediyor. 40 bin TL’den fazla kredi 

kullanmak isteyen müşterilerimize 
ise 0,69’dan kredi kullandırıyoruz 
o da kasım ayı için çok avantajlıdır. 
Genel olarak kasım ayı için konuş-
mak gerekirse çok cazip kampanya-
lar var ve aralık ayında da bu şekil-
de devam edecek. 

Araç almak için müşterilerimi-
zin yıl sonu kampanyalarını bekle-
mesine gerek yok. 

Özellikle ufak araba isteyen, şe-
hirde pratik ve park etmede kolay-
lık arayan müşterilerimiz için pan-
da araba dediğimiz araçlarımız çok 
uygun. 500L ve 500X araçlarımız-
da ise yüzde 10 indirim yapıyoruz. 
Araç almak isteyen vatandaşlarımız 
için bir an önce showroomumuza 
davet ediyorum” şeklinde konuştu.

‘ÖNCELİĞİNİZ YETKİLİ 
SERVİS OLSUN’

2002 yılından beri FIAT’ın Kon-
ya’daki tek yetkili servisi olduğunu 
dile getiren Koyuncu FİAT Servis 
Müdür Yardımcısı Ziya Çorumlu 
ise, “Araç bakımları ile ilgili dö-
nemsel kampanyalarımız oluyor. 
1.3 motorlara yağ değişimi 150 
TL, periyodik bakım ise kışlık ba-

kım dahilinde 350 TL’dir. EURO 4 
ve EURO 5 motorlarda ağır bakım 
dediğimiz bakım setini 1700 TL’ye, 
baskı balata 1.3 motorlarda 700 TL 
ve başlattığımız 150, 350 TL kam-
panyalarının devamını ve süreklili-
ğini getirmeye çalışıyoruz. 

Burada ki temel amacımız biz-
den hizmet almış olan müşterileri-
mizin tercihinin tekrar yetkili servis 
olmasıdır. 

Onlara kalite onarım ve bakım 
noktasında güvence vermektir. Bizi 
tercih eden müşterilerimize de bir 
daha ki bakım, onarım işlemlerinde 
geçerli yüzde 10, 15’lik kuponlar 
veriyoruz ve motor koruma, lastik 
sökme-takma, balans hizmetlerini 
de ücretsiz şekilde veriyoruz. 

Hasar bölümüzde de yaklaşık 
22 sigorta şirketi ile anlaşmamız 
var. Müşterinin önceliği her za-
man yetkili servis olmalıdır. Yetkili 
servisler tam donanımlı ve bilgili 
şekilde çalışarak, aracın var olan 
garantisini öncelik alarak bakım ve 
onarımlarını devam ettirir” diye ko-
nuştu. 
n BERKCAN BAŞ
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Lastik Durağı’ndan örnek davranış

Meram bölgesinde lastik hiz-
meti veren Lastik Durağı, önemli 
bir kampanyaya imza attı. 

Şehit ailelerine destek olmak 
amacıyla başlatılan kampanya ile 
Lastik Durağı’ndan hizmet alan 
şehit ailelerinden ücret alınmıyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Lastik 
Durağı çalışanlarından Hakan İna-
nır, projenin işletme sahibi Sezai 
Ekmekçi’ye ait olduğunu söyledi. 

Ekmekçi’nin 15 Temmuz 
FETÖ hain darbe girişiminin ar-
dından bu uygulamayı başlatmak 
istediğini ve projenin hayata geç-

tiğini dile getiren İnanır, sözlerine 
şöyle devam etti, “Darbe girişi-
minde ve diğer görevleri başında 
şehit olan askerlerimiz için elimiz-
den dua etmekten başka bir şey 
gelmez. 

Biz de şehitlerimizin geride ka-
lan yakınlarımıza kendilerini yal-
nız hissetmemeleri ve onların bize 
şehidimizin emaneti olduğunu 
hatırlamaları için böyle bir karar 
aldık ve bir esnaf olarak elimden 
geldiği kadarıyla şehit ailelerine 
yardım etmek için böyle bir uygu-
lama başlattık.”

‘HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ’
Şehit ailelerinin yanlarında ol-

maya devam edeceklerinin altını 
çizen İnanır, “Onlar öncelikle vata-
nımızı ve bizi korumak için canla-
rını feda ettiler. Bizim o insanlara, 
onların ailelerine bir vefa borcu-
muz var. Ne yapsak da o borcu 
ödeyemeyiz farkındayız ama ses-
siz kalmaktansa elimizden gelenin 
en iyisini yapmak için bu girişimde 
bulunduk. Vatandaşlardan çok gü-
zel tepkiler alıyoruz. Başlattığımız 
uygulamanın diğer esnaflara ör-
nek olmasını istiyoruz. Şehit aile-

leri için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜCRETSİZ HİZMETLER
Şehit ailelerine verdikleri üc-

retsiz hizmetlerden de bahseden 
İnanır, “Lastiklerine ücretsiz ba-
kım yapıyoruz. Hava kontrollerini 
yapıyoruz. Lastiği tamir edilecek-
se, lastikte patlak gibi sorunlar 
varsa bunun tamirini yapıyoruz. 
Arabasıyla ilgili herhangi bir sıkın-
tısı varsa, yağıyla suyuyla ilgili sı-
kıntısı varsa onları da ücretsiz ola-
raktan gideriyoruz” diye konuştu. 
n BERKCAN BAŞ

M. Yasin Tekpınar Diş 
Polikliniği dualarla açıldı

Konya’da diş sağlığı noktasında 
kaliteli bir hizmeti amaçlayan Meh-
met Yasin Tekpınar Diş Poliklini-
ği dualarla açıldı.  Açılışa İl Müftü 
Yardımcısı Musa İmamoğlu başta 
olmak üzere çok sayıda davetli ka-
tıldı. Açılış töreninde konuşan Diş 
Hekimi Mehmet Yasin Tekpınar, 
4 yıl önce diş hekimi olarak göreve 
başladığını hatırlattı. “Bizim gön-
lümüzde faniler arasında en yüce 
makam dostluk makamıdır” diyen 
Tekpınar, sözlerine şöyle devam 
etti, “Eğitim hayatım boyunca bu 
görevi özelde yürütmek gibi bir dü-
şüncem vardı. Bir buçuk yıllık diş 
hekimliği görevimden istifa ederek 
memleketim olan Ermenek’te bir 
poliklinik açarak özel sektöre geçiş 
yaptım. Bu geçen sürede Konya’da 
bulunan başka bir polikliniğe ortak 
olmak nasip oldu. Hadim’de diş 
hekimi polikliniği olmadığını fark 
edince şubeleşmeye giderek orada 
da işe başladım. Bazı sorumluluk-
lar bize bazı şeylerden taviz ver-
memizi gerektirdi. Hayalim olan 
Meram’da ikinci evim diyebilece-
ğim bir klinik açmak her daim ak-
lımdaydı. Tüm kliniklerden bağımı 
kopararak ve tamamen kendime 
ait bir yerle mesleğime daha çok 
odaklanmış şekilde devam etmek 
istiyordum. Açtığımız yeni polikli-
nikte Konya’nın en iyilerinden ol-
mak için bir teşebbüste bulunduk. 

Burada bize düşen bu görevi en iyi 
şekilde yapıp hastalara şifa olabil-
mektir.”
‘İŞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ’

Diş hekimliğinin önemine vur-
gu yapan Tekpınar, şunları kaydet-
ti, “Temel görev ve sorumlulukla-
rımız arasında her yaştan hastanın 
diş ve ağız sağlığını incelemek ve 
tedaviyi buna göre uygulamak 
bulunmaktadır. Diş hekiminin di-
ğer sorumlulukları ise şu başlıklar 
altında toplanabilir, Dişlerdeki çü-
rümeyi gidermek ve boşlukları ta-
mamlamak üzere dolgu yapmak, 
Kırık dişleri çekmek, Isırık sorun-
larını düzeltmek için dişleri tedavi 
etmek, Tıbbi prosedürler sırasında 
hastaların ağrı hissetmesini önle-
mek için anestezi uygulamak vb. 
işlemlerdir. Bizlere düşen de bun-
ları en iyi şekilde yaparak hastanın 
en hızlı şekilde iyileşmesine katkı 
sağlamaktır. Haklarını helal etme-
dikleri sürece onlara borcumu öde-
yemeyeceğimi bildiğim anne ve 
babama, her daim yanımda olan 
eşime, sırlarımı ve fikirlerimi pay-
laştığım abime ve bugün bizi yalnız 
bırakmayan herkese çok teşekkür 
ederim.” Konuşmaların ardından 
İl Müftü Yardımcı Musa İmamoğlu 
tarafından dua okunmasının ardın-
dan kurdele kesimi yapılarak diş 
polikliniği açılmış oldu. 
n BERKCAN BAŞ 

Bilime yönlendiriyor
SANLAB bünyesinde geliştirilen robotik kodlama robotları ile anaokulundan üniversite düzeyine kadar 

yazılım dersleri veriliyor. Eğitimler doğrultusunda öğrencilerin bilime yönlenmesi hedefleniyor

Teknolojinin sürekli gelişmesi 
ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı 
teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç 
duyulmaya başlandı. Bu ihtiyacın 
farkındalığında olan ülkeler eğitim 
sistemlerine erken yaşta çocuklara 
yönelik kodlama ve robotik eğitim-
lere yer veriyor. Böylece çocukların 
erken yaşta kodlama ve temel dü-
zeyde robotik alanlarda bilgi sahibi 
olması amaçlanıyor. Böylece analitik 
düşünme, eleştirel düşünme gibi 
21. yüzyıl becerilerini kazandırma 
gibi fayda sağlayan robotik kodla-
ma, günümüzde en popüler eğitim 
trendi haline gelmiş durumda. Bu 
eğitimlerin bir örneği de Konya’da 
sergileniyor. SANLAB tarafından 
geliştirilen robotik kodlama prog-
ramları ile anaokulundan başlayarak 
üniversite düzeyine kadar seviye-
li olarak bireylere eğitim veriliyor. 
SANLAB’ın çözüm ortağı ASTEM 
tarafından yürütülen eğitimlerle 
yeni nesillerin bilime yönelmesini 
amaçlıyor. Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan ASTEM Yönetim 
Kurulu Başkanı ve SANLAB Çö-
züm Ortağı Muhammed Kalaycı, 
SANLAB hakkında bilgi verdi. SAN-
LAB’ın dünyada simülasyon üzerine 
çalışan 3 firmadan bir tanesi olduğu-
nu belirten Kalaycı, “Robotik kodla-
mayı da Türkiye’ye getiren, Meslek 
eğitim liselerinde kaynak simülatör-
lerinin, CNC simülatörlerinin, forklift 
simülatörlerinin, THY, ASELSAN ile 
farklı projelerde çalışan bir firmadır. 
Buradaki temel amaç gençlerimize 
robotik kodlamanın eğitimini vere-
rek gelişen dünyada geri kalmama-
larını sağlamaktır. Sizin de bildiğiniz 
gibi gelecekteki mesleklerin arasın-
da yapay zeka, yazılım ve teknoloji 
bazlı işler en ön sırada geliyor” ifa-
delerini kullandı.

‘KENDİ YAZILIMIMIZI YAPMAK 
ZORUNDAYIZ’

Teknolojinin her geçen gün ge-
liştiğine vurgu yapan Kalaycı, bu 
kapsamda Türkiye’nin de adımlar 
atması gerektiğini vurguladı. Özel-
likle yazılım noktasında milli hamle-

lerin şart olduğuna değinen Kalaycı, 
şöyle devam etti, “Her geçen gün 
gelişmekte olan bir teknoloji var. 
Bizim de ülke olarak bundan geri 
kalmamamız için kendi yazılımları-
mızı yapmak zorundayız. Devletimiz 
İHA, SİHA gibi ileri teknoloji ürünler 
üretmeye başladı fakat bunlar geç 
kalınmış projeler. Çok daha önceden 
yapılmaları gerekiyordu. Biz bura-
da yazılım eğitimini anaokulunda 
alıp liseye kadar verebileceğimiz bir 
sistemle çalışıyoruz. Hedefimiz ise 
verdiğimiz eğitimler doğrultusunda 

ülkede ki bilim insanı sayılarını ar-
tırmak.”

‘HEDEFİMİZ FARKLI ÜLKELERİ 
KONYA’DA TOPLAMAK’

Kalaycı, Konya’da robotik kodla-
ma alanında bir yarışma düzenledik-
lerini söyledi. Bu yarışmaya Türkiye 
genelinden 300 başvurunun oldu-
ğuna dikkat çeken Kalaycı, şunları 
kaydetti, “Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin destekleri ile Konya Bilim 
Merkezi’nde 13-14 Kasım’da bir 
yarışma düzenliyoruz. Robotik kod-
lama alanında düzenlediğimiz yarış-

mamıza Türkiye genelinden birçok 
farklı ilden başvuru sağlanıyor. İler-
leyen süreçteki hedefimiz ise ulusal 
bağlamda bir yarışma yapıp farklı 
ülkelerin bulunduğu yaklaşık 7 bin 
projeli bir yarışmayı Konya’da ger-
çekleştirmektir. Bilim artık bize farz 
olmuş vaziyette, bunu öğrenmek 
zorundayız.” 

‘OTOMASYONUN 
DAHA ÜST SEVİYESİ’

Kalaycı, otomasyonun daha üst 
seviyesi olan endüstri 4 sisteminin 
Türkiye’ye getirildiğini hatırlattı. En-
düstri 4 ile fabrikaların insan gücü 
olmadan tamamen makinalara da-
yalı olarak üretim yapabildiğini be-
lirten Kalaycı, “Bunu sağlamak ise 
yazılım gücü ile mümkün. Anaoku-
lundan başlayarak öğrencilere bilim 
öğreteceğiz ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayacağız. Çocuklarımız bu 
eğitimleri tamamladıktan sonra her 
sektörde hizmet verecek şekilde 
eğitilecek. Örnek vermek gerekir-
se tıp alanında doktorlar tarafından 
yapılan ameliyatlar geliştirilecek 
yazılımlar sayesinde robotlar tara-
fından yapılacak. Sanayide yapılacak 
üretimler yine aynı şekilde robotlar 
tarafından yapılacak. İşte bunları iş-
leyişe koymak da yazılım öğrenmek-
le mümkün” dedi.

‘YAZILIM HAYATIMIZIN 
HER ALANINDA’

Yazılımın günümüzde hayatımı-
zın her alanında olduğuna vurgu ya-
pan Kalaycı, sözlerine şöyle devam 
etti, “Günümüzde yazılım hayatı-
mızın her alanında. Kullandığımız 
elektronik eşyalar, yapay zekalar ve 
daha yüzlercesi. Burada gördükleri-
niz robotik kodlama eğitim setleri. 
Şu anda yurt dışından gelen setlerin 
Türkiye’de üretilmesi için ise bir ça-
lışmamız var. Öğrencilerimiz burada 
yazılım altyapısı edindikleri zaman 
her alanda her türlü işi yapabilecek 
düzeye geliyorlar. Yazılım üretildik-
ten sonra AR-GE çalışmaları ile iste-
dikleri alana yönelik robotu üretme 
imkanı buluyorlar.”
n BERKCAN BAŞ
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Başkanlar, vatandaşlarla 
kandil akşamında buluştu

‘Balkanlarla yakın 
ilişkilerimiz sürecek’

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
merkez ilçe belediye başkanları ile 
birlikte Mevlid Kandili’nde Konya-
lıların kandil bereketine ortak oldu. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Mevlid 
Kandili’nde Mevlana Meydanında 
Konyalılarla buluştu. Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş ile Sultan Selim 
Camii’nde ve Mevlana Türbesi\’n-
de vatandaşların kandil bereketine 
ortak olan Başkan Altay, özellikle 
çocuklarla yakından ilgilendi. Kon-
yalıların ve tüm İslam aleminin 
Mevlid Kandili’ni tebrik eden Baş-
kan Altay, “Coğrafyamızda büyük 
acılar var. Bugünlerde edeceği-
miz duaların tüm ümmete barış 
ve esenlik getirmesini diliyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si Meslek Edindirme Kurslarının 
Kuzey Makedonya, Kosova ve 
Bosna-Hersek şubelerinden eğit-
menler Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye-
si Meslek Edindirme Kurslarının 
(KOMEK) Balkanlardaki kurslarını 
başarıyla tamamlayarak eğitmen 
olarak hizmet verecek kursiyer-
lere Konya’da eğitim veriliyor. 
Kuzey Makedonya, Kosova ve 
Bosna-Hersek KOMEK’lerde güz 
döneminde çalışacak eğitmenler, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Ziyaretten memnuniyet duyduğu-
nu belirterek, Konya olarak Bal-
kanlarla yakın ilişkilerinin her daim 
devam ettiğini kaydeden Başkan 
Altay, “Açmış olduğumuz meslek 

edindirme kursları oradaki kardeş-
lerimiz için faydalı oluyor. Buradaki 
kurs merkezlerimizde yaptığımız 
işi ilk elden görme fırsatı buldunuz. 
Hepinize başarılar dilerim” ifadele-
rini kullandı. KOMEK, Balkanlar-
da Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus 
Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif 
Vakfı, Prizren Belediyesi ve yerel 
STK’lar paydaşlığında giyim-mef-
ruşat, gelenekli el sanatları kursları 
ile Türk-İslam kültürünü yaşatmak 
adına ney ve hat kursları veriyor. 
Kuzey Makedonya, Kosova ve Bos-
na-Hersek’ten gelen KOMEK öğ-
retmenlerinin eğitimi programı 15 
Kasım’da kadar Konya’da devam 
edecek. KOMEK, Balkanlarda faa-
liyete girdiği 2007 yılından bugü-
ne kadar toplam 10 bin 500 kişiye 
eğitim verdi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Gençlik Meclisi yeni başkan ve yönetimini belirledi. Genel kurulda konuşan AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, ülkenin en büyük sermayesinin gençliği olduğunu ifade etti

‘Bu ülkenin en büyük
hazinesi gençliğidir’

Meram Belediyesi Gençlik Mecli-
si haftasonunda genel kurul heyecanı 
yaşadı. Meram Belediyesi Meclis Sa-
lonunda gerçekleştirilen genel kurula 
Ak Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, TÜGVA Konya Baş-
kanı Veli Vural, Meram Gençlik Mec-
lisi Kurucu Başkanı Mehmet Yolcu, 
Büyükşehir Gençlik Meclisi Başkanı 
Ali Cihan Özensel, gençlik meclisi 
üyeleri ve gençler katıldı. Genel Ku-
rulda Belediye Gençlik Meclisi’nin 
yeni başkanı ve yönetim kurulu be-
lirlendi. 

‘BİZİM, İLÇEMİZ, ŞEHRİMİZ VE 
ÜLKEMİZ İÇİN MERAMIMIZ VAR’
Genel kurulun ilk konuşmasını 

Meram Gençlik Meclisi Kurucu Baş-
kanı Mehmet Yolcu yaptı. Meram 
Gençlik Meclisinin logosuna dikkat 
çeken Yolcu, “Logoda Meram yıldı-
zının etrafında buluşan gençler ve 
gençlerin etrafında oluşan Meram 
yıldızı bulunuyor. 

Bu logo, bizler Meramımız, şeh-
rimiz ve ülkemiz için meramı olan 
gençleriz anlamı taşıyor. Bu vizyon ve 
düşüncelerle meclisimizin, gençleri-
miz için ortaya konulacak bütün plan 
ve projelerin hayırlara vesile olma-

sını diliyorum” diye konuştu.  Daha 
sonra söz alan Büyükşehir Gençlik 
Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel 
ise konuşmasında şu görüşlere yer 
verdi; “Konya’da 4 aktif Gençlik Mec-
lisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de 
Meram Gençlik Meclisimizdir. Genç-
lik Meclisleri şehirlerimizin enerji ve 
dinamizmi konusunda atan kalbidir. 
Konya bu noktada yaptığı girişimler-
le tüm Türkiye’ye örnek olmuştur. 
Konya’da ki gençlik meclislerinde 
olan duyarlılık diğerlerinden çok daha 
iyidir” dedi.

‘GENÇLİK FAALİYETLERİNDE 
BULUNMUŞ OLMAK BENİM İÇİN 

ÖVÜNÇ KAYNAĞI’
Gençlik faaliyetlerinde bulunmuş 

biri olmakla her zaman övündüğü-
nü ve onur duyduğunu ifade eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, bu faaliyetlerde bulunmanın 
hem insanın kendi vizyonu ve ge-
lişimi hem de diğer gençlere örnek 
teşkil etmesi bakımından önemli 
gördüğünü söyledi. böylesi faaliyet-
lerde bulunmanın insan ufkunu da 
açtığını ve geleceği açısından önemli 
bir basamak teşkil ettiğine dikkat çe-
ken Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Büyükşehir Belediyesi’nde Kent 

Konseyi kurulma çalışmaları kanunla 
birlikte başladığında, ben de Büyük-
şehir Belediyesindeydim. Önce Kent 
Konseyi kuruldu. Ardından Kadın ve 
Gençlik Meclisleri. O süreçte hem or-
ganizasyonları yapan hem de o süreci 
yöneten kişiydim. Şimdi de bu görev-
le kendi meclisimizi kuruyoruz. 

Bugün hepimizin ortak noktası 
şu ki; ilçemizde, şehrimizde okuyan, 
barınan gençlerin sosyal hayatını 
canlandırmak, ister Konyalı olsun 
ister olmasın bu şehirde onların ha-
yatını kolaylaştırmak, topluma yararlı 
olmak ve yaşıtlarını faydalı işlerde 
buluşturmak arzusu. Bu hedef adına 
burada buluşan sizlere teşekkür edi-
yor, yeni seçilen başkanımız ve yöne-
tim kuruluna başarılar diliyorum.” 
MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI: EN BÜYÜK 

HAZİNEMİZ GENÇLİĞİMİZ 
Bugün Türkiye’nin en önem-

li ihtiyacının ortaya somut şeyler 
koyabilmek olduğunu belirterek 
sözlerine başlayan Ak Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, genç-
lerden kendilerinin önüne konulan 
sayılara, fotoğraflara ve boş vaatlere 
itibar etmemesi gerektiğini söyledi. 
Genç kelimesinin Farsçadan dilimize 
geçtiğini ve hazine anlamı taşıdığını 

kaydeden Özboyacı, “Bizim doğalga-
zımız petrolümüz yok. Enerjide dışa 
bağımlı bir ülkeyiz. Tabi son dönem-
de Türkiye bunu aşmak adına önemli 
yatırımlarda bulundu. Hidroelektrik 
santralleri, rüzgar tribünleri, güneş 
enerjisi santralleri hatta nükleer sant-
rallerle bu açığı kapatmaya çalışıyo-
ruz. Bizim yer altı zenginliğimiz az 
ama bir ülkenin en büyük doğal kay-
nağı, potansiyeli ve en büyük gücü, 
gençliğidir. 35 yaş altını genç kabul 
edersek bu ülkenin neredeyse yarısı 
gençtir ve bu gerçek bir hazinedir” 
diye konuştu. 

GENEL KURULDA GENÇLİK 
MECLİSİNİN YENİ BAŞKANI VE 
YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ 

Genel kurulda Tunahan Tutar 
meclis üyelerinin oy birliği ile yeni 
gençlik meclisi başkanı oldu. Seçim-
lerle oluşan yeni yönetim kadrosu ise 
şöyle şekillendi; 
Başkan	         Tunahan Tutar
Başkan	Vekili  Kibar Özcan
Üye				               Ömer Özcan Demir
Üye	          İpek Özgür
Üye          Bayram Baş
Üye          Ertuğrul Sefa Işık
Üye	          Samet Parlak 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu, yeni tesislerle büyümesini sürdürüyor

Selçuklu’da yapımı devam 
eden yatırımları yerinde inceleyen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, yıllık faaliyet planı 
doğrultusunda eğitimden spora, 
sağlıktan sosyal yaşama her türlü 
tesisi ilçeye kazandırmaya devam 
ettiklerini ifade etti. Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Sancak Mahallesi’nde Mahmut Ce-
lalettin Ökten Anadolu İmam Hatip 
Lisesi bahçesine yapılan spor salonu 
ile Kosova ve Bosna Hersek Mahal-
lelerinde yapımı süren kapalı semt 
pazarlarında incelemelerde bulun-

du. Sosyal belediyecilik faaliyetle-
riyle ilçeye modern yaşam alanları 
oluşturmaya devam ettiklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,  bölge halkı 
ve pazar esnafı açısından kullanım 
kolaylığı sağlayan fonksiyonel kapalı 
semt pazarlarının ve sancak mahal-
lesinde yapımı tamamlanmak üzere 
olan spor salonunun kısa sürede hiz-
mete sunulacağını söyledi. Başkan 
Yardımcıları ve daire müdürleri ile 
birlikte inceleme gezisinde bulunan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,ilçe halkının ihtiyaç ve 

talepleri doğrultusunda eğitimden 
spora, sağlıktan sosyal yaşama dair 
her türlü tesisi ilçeye kazandırmanın 
gayreti içinde olduklarını belirtti. 

‘SEMT PAZARLARIMIZ MODERN 
ALTYAPIYA SAHİP OLACAK’

Selçuklu’daki pazar yerlerinin 
önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşlar-
dan gelen taleplerin yerinde değer-
lendirildiğini, bu amaçla modern 
kapalı semt pazarları ile daha geniş 
kapasitede hizmet verileceğini kay-
detti.  Başkan Pekyatırmacı konuyla 

ilgili olarak, “İlçemizdeki tüm pazar 
yerlerini belli bir standarda kavuştu-
ruyoruz.  Hem esnafımızın hem de 
hemşehrilerimizin daha iyi hizmet 
alabilmesi sağlanıyor. Pazar yer-
lerimizde yaz aylarında kepenkler 
açılarak daha ferah bir ortam oluş-
turulurken kışın kepenkler kapa-
tılarak tamamen kapalı bir ortam 
oluşturuluyor. Pazar yerlerimizi en 
kısa zamanda hemşehrilerimizin is-
tifadesine sunacağız” dedi.         
‘SELÇUKLU SPOR YATIRIMLARI İLE 

DİKKAT ÇEKİYOR’
Selçuklunun, tesisleşme oranı 

ile Türkiye’nin önde gelen ilçelerin-
den birisi olduğunu ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı,Selçuklu Belediye-
si Spor Kulübü bünyesinde binlerce 
lisanslı sporcu yetiştirildiğini ifade 
etti. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuk-
lu bugüne kadar yapılan ve yapımı 
devam etmekte olan tesisler ile spor 
yatırımlarında Avrupa standartları-
na ulaştı. 

Gençlerimizin spor yapabilecek-
leri alanları tesis ediyoruz. Spora ve 
sporcuya önem veriyoruz. 

Yapılan tesislerimizin gençleri-
mize, Selçuklumuza ve Konya’mıza 

hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Yapımında sona yaklaşılan 
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu 
İmam Hatip Lisesi spor salonunun 
yılsonuna doğru tamamlanarak hiz-
met vermeye başlaması hedefleni-
yor. 

Zemini PVC ile döşenen spor 
salonunun içerisinde İlk Yardım 
Odası, Duş, Soyunma Odası, Bas-
ketbol-Hentbol-Voleybol Sahası, 
208 kişilik aile ve sporcu tribünü gibi 
fonksiyonlar bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Hz. Mevlana Türbesi’nin arkasın-
daki 70 bin 800 metrekarelik bölge, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın imzasıyla “Kentsel Yenileme 
Alanı” olarak ilan edildi. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Resmi Gazete’de de yayımla-
nan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a te-
şekkür ederek, “Amacımız medeni-
yetimizin en kıymetli mekânlarını ve 
eserlerini barındıran Karatay’ın ülke 
turizmine çok daha fazla katkı yap-
masıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanı karar-
larına göre, Karatay Aziziye Mahal-
lesi sınırları içerisindeki Hz. Mevlana 
Türbesi’nin arkasında yer alan bölge, 
“Kentsel Yenileme Alanı” olarak be-
lirlendi. 

Söz konusu karar, 5366 sayılı 
“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşın-
maz Varlıkların Yenilenerek Korun-
ması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanunu”nun 2. Maddesi 
uyarınca verildi.

KARATAY, SOSYAL VE KÜLTÜREL 
YAŞAMIN MERKEZİ OLACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
yüzlerce yıl boyunca birçok mede-
niyete ev sahipliği yapan Karatay’ı 
kültürel ve sosyal yaşamın önemli bir 
merkezi haline getirme amacında ol-
duklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, 
“Karatay, zengin ve derin bir geçmişe 
sahip bir ilçemiz. Karatay Belediyesi 
olarak bizler de bu güzel ilçemize 
hizmet ederken buna özellikle dikkat 
ederek, üzerinde tekrar tekrar düşü-
nerek ve titiz bir çalışma yapıyoruz. 
Sadece şehrimiz veya ülkemizin de-
ğil, bütün insanlığın çok önemli bir 

değeri olan Hz. Mevlana’nın diya-
rında olduğumuzu göz ardı etmeden 
hareket ediyoruz. Bu bağlamda da 
31 Mart Yerel Seçimleri Beyanname-
mizde yer verdiğimiz ‘Hz. Mevlana 
Türbesi Arkası Dönüşüm Projesi’ni 
hazırlamıştık ve uzun süredir de 
bu konudaki çalışmalarımızı sürdü-
rüyorduk. Mevlana Kültür Vadisi 
Projesi kapsamındaki çalışmamızla 
bölgenin tarihi dokusuna uygun tu-
rizm alanları ve iş merkezleri oluştu-
racağız. Burada geleneksel el sanat-
ları merkezi, yöresel ürün alanları, 
gurme sokağı ve butik konaklama 
gibi birçok imkanların olacağı güzel 
bir projeyi hayata geçireceğiz. Ama-

cımız medeniyetimizin en kıymetli 
mekânlarını ve eserlerini barındıran 
Konya’nın, Karatay’ın ve ülkemizin 
turizmine katkı sağlamak” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKAN KILCA’DAN 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE 

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR
Hz. Mevlana Türbesi Arkası Dö-

nüşüm Projesi kapsamındaki bölge-
nin ‘Kentsel Yenileme Alanı olarak 
belirlenmesinin kendilerini çok mut-
lu ettiğini dile getiren Hasan Kılca, 
alınan karar dolayısıyla Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşek-
kür etti. Kılca, “Bölgenin tarihi doku-
suna uygun çalışmalarla Hz. Mevlana 
Türbesi’nin arkasındaki 70 bin 800 
metrekarelik alanda hep birlikte 
güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. 
Alınan bu kıymetli karar dolayısıy-
la Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Mu-
rat Kurum’a ve konuyu en başından 
beri takip eden bütün AK Parti Konya 
Milletvekillerimize hemşehrilerimiz, 
ilçemiz adına şükranlarımı arz ediyo-
rum” dedi.n HABER MERKEZİ

Türbe’nin arkası, Kentsel Yenileme Alanı ilan edildi
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Selçuklu Belediyesi, şehrin eği-
timine, kültürüne ve sosyal hayatı-
na verdiği desteği sürdürüyor. Bu 
alanlarda yaptığı yatırımlarla dik-
kat çeken Selçuklu Belediyesi, bu 
yolla şehrin topyekun gelişimine 
katkı sağlıyor. Verdiği hizmetlerin 
en önemlilerinden olan kütüphane 
hizmetinde yelpazesini genişleterek 
devam eden Selçuklu Belediyesi, bu 
alanda geçtiğimiz aylarda önemli 
bir yatırımı hizmete açmıştı. Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın da desteğiyle 
açılan Çocuk Kütüphanesi, 4-10 yaş 
gurubu çocukların gelişimine büyük 
katkı sağlıyor. 

ÇOK YÖNLÜ BİR KÜTÜPHANE 
Kütüphanede çocukların küçük 

yaşta kütüphane ve kitapla tanış-
masını sağlamaya yönelik mekânlar 
oluşturulmuş durumda. Çocuk Kü-
tüphanesi kapsamında geleneksel 
Türk oyunları, bireysel okuma alan-
ları, drama, resim, müzik, boyama 
ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, ye-
teneklerine göre sanatsal eğitimler 
alabilecekleri, görme engellilerin 
elektronik ortamda ve canlı olarak 
masal dinleyebilecekleri bir mekân 
şeklinde tasarlandı. Çocukların bir-
likte ve bireysel zekâ oyun alanları 
planlanarak, öğrenci ve aileleri için 
önemli bir mekan haline getirildi. 
FARKLI ATÖLYELERDEN OLUŞUYOR

Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk 
Kütüphanesi İdarecisi Serpil Yal-
çınkaya, kütüphaneyle ilgili bilgiler 
verdi. “Çocuk Kütüphanemiz farklı 
atölyelerden oluşuyor” diyen Yalçın-
kaya, “Çocukların kendi becerilerini 

kendi belirleyerek istedikleri şekilde 
hareket etmelerine yardımcı oluyor. 
Gün içersin de 4 seansımız var. 3 se-
ans okullarımız ve okul gruplarımız 
için, 1 tanesinde de velilerimiz ve 
çocuklarımız için ayrılmış vaziyette. 
Kütüphanemiz 4-10 yaş arası ço-
cuklara hitap ediyor. Günlük yakla-
şık 100-150 çocuk ağırlıyoruz. Hem 
kitap okuyorlar hem oyun oynuyor-
lar hem de yeni arkadaş edinme 
fırsatını yakalıyorlar. Burada amaç 
çocukların oyun eşliğinde kitapları 
sevmeleri. Çocuklara kitap sevgisi, 
kütüphane sevgisini kazandırmak 
ve okuma alışkanlığı kazandırmak-
tır” ifadelerini kullandı.

‘YETENEKLERİNİ ORTAYA 
ÇIKARIYORLAR’

Çocukların atölyeler sayesinde 
kendi yeteneklerini belirlediklerini 

dile getiren Yalçınkaya şöyle devam 
etti, “Ritim atölyesinde el göz koordi-
nasyonunu sağlıyorlar. Zeka oyunla-
rı atölyesinde 2,5-12 yaş arası farklı 
zeka oyunlarımız var. Hayal gücünü 
ve anlatım kabiliyetini geliştirmeye 
yönelik oyunlarımız var. Çocuklar 
onlardan istifade ederek gelişimleri-
ni ve kendi ilgi alanlarını belirleyerek 
devam ediyor. Zaten kitap okumak 
başlı başına bir gelişim aracı. Drama 
atölyesinde çocuklar kendilerini ra-
hat ifade edebiliyor. Hayal atölyesin-
de arkadaşlarıyla iletişime geçiyor ve 
hayallerini paylaşıyor. Kütüphaneler 
sessiz sakin ortamlar olarak bilinir 
bunu biraz soyutlayarak çocuklara 
özel bir ortam hazırlanmış durumda. 
Sahne senin dediğimiz alanda ise ço-
cuklar şarkılarını, şiirlerini, fıkralarını 
ya da anlatmak istedikleri hikayele-

rini sahnede seslendirerek arkadaş-
larıyla paylaşabiliyorlar. Çocukların 
özgüven gelişimi için önemli bir fa-
aliyet ve çocuklar bundan çok mutlu 
oluyorlar. El kuklalarımızla çocuklar 
kendi karakterlerini canlandırarak 
konuşturabiliyorlar, kendini ifade 
etme hususunda gelişim sağlıyor-
lar.” 

‘KÜTÜPHANEYİ ÇOK SEVDİM’
Kütüphaneye gelen çocuklardan 

Mehmet Akif İlgün, kütüphane hak-
kındaki düşüncelerini aktardı. Kü-
tüphaneyi çok sevdiğini dile getiren 
İlgün, “Burada olmak çok hoşuma 
gidiyor. Burası uzaya benziyor. En 
çok Masal ve Drama atölyesini se-
viyorum. Ayrıca salıncakları da çok 
sevdim. Süleyman Çelebi Ortaoku-
luna gidiyorum, öğretme4nim ve ar-
kadaşlarımla birlikte geldim. Bizim 
için çok faydalı şeyler var. Burada 
kitap okumayı daha çok seviyorum. 
Okulumda da yardımcı oluyor” diye 
konuştu. 

‘HER GÜN GELMEK İSTİYORUM’
Kütüphaneyi çok sevdiğini söy-

leyen Ahmet Eymen Aslan da, kü-
tüphanede nasıl zaman geçirdiğiyle 
ilgili bilgiler verdi. Aslan, “Daha 
önceden 3 defa gelmiştim. Burada 
olmayı çok seviyorum. Arkadaşla-
rımla oyunlar oynayıp Kitap okuyo-
ruz. En çok hoşuma giden bölüm 
Masal ve Drama. Oyun Oynarken ve 
kitap okurken çok eğleniyorum. Her 
gün buraya gelmek istiyorum. Yeni 
arkadaşlar edinip onlarla kitap oku-
mak ve oyunlar oynamak çok zevkli” 
dedi.
n BERKCAN BAŞ

HABER

Eylül ayında açılan Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi çocukların ilgi odağı oldu. Çok yönlü gelişime katkı 
sağlayan kütüphane, eğlenirken öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklara kitap okuma alışkanlığı da kazandırıyor

Çok yönlü gelişiyorlar

Serpil Yalçınkaya
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Kazakistan’da 15 yıl işlediği 
cinayet nedeniyle Interpol (Ulus-
lararası Kriminal Polis Teşkilatı) ta-
rafından kırmızı bültenle aranan 
Bakytzhan Uspanov (53), Konya’da 
kaldığı evde yakalandı. Uspanov’in 
yasal işlemlerinin ardından ülkesine 
gönderileceği belirtildi.

Kazakistan’da 15 yıl önce bir 
mafya hesaplaşmasında tanımadığı 
bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan 
Uspanov, cinayetin ardından Kırgı-
zistan’a gitti. Kırgızistan’da bin dolar 
rüşvet veren Uspanov, kendi adına 
Kırgız pasaportu çıkartıp, Türkiye’ye 
geldi.

GÜRÜLTÜ İHBARINA 
GİDEN POLİS YAKALADI

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak ge-
çimini sağlayan Uspanov, bir süre 
önce Konya’da merkez Meram ilçe-
si Alavardı Mahallesi’nde kiraladığı 
evde yaşamaya başladı. Polis, gürül-

tü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşı-
sında polisi gören Uspanov şüpheli 
hareketlerde bulunca gözaltına alın-
dı.

KIRMIZI BÜLTENLE 
ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı araştırmada Baky-
tzhan Uspanov’un pasaportundaki 
gibi Kırgız vatandaşı olmadığı, Kaza-
kistan vatandaşı olduğunu saptadı. 
Polis, Uspanov’un 15 yıl önce Kaza-
kistan’daki mafya hesaplaşmasında 
tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, 
hakkında ‘kasten adam öldürme’ 
suçundan ülkesinin adalet bakanlı-
ğı talebi üzerine İnterpol tarafından 
2014 yılında kırmızı bültenle arama 
kararı çıkartıldığını tespit etti.

Bakytzhan Uspanov’un, Kon-
ya’daki işlemlerinin ardından İstan-
bul’a, oradan da ülkesine gönderile-
ceği belirtildi. 
n DHA

Zincirleme kazada
4 kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı, 
5 kişi yaralandı

Konya’da, 4 aracın karıştığı 
zincirleme trafik kazasında 4 kişi 
yaralandı. Merkez Selçuklu ilçesi 
Yeni İstanbul Caddesinde, bir hafif 
ticari araç ile 3 otomobilin karıştığı 
zincirleme trafik kazası meydana 
geldi. İhbar üzerine kaza yerine 
polis ve 112 Acil Servis ekipleri 
sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk 

müdahalenin ardından ambulans-
larla kentteki çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Kazaya karışan hafif tica-
ri araç, polis ve vatandaşların uzun 
uğraşları sonucu arkadan çarptığı 
otomobilden ayrıldı. Uzun araç 
kuyruğunun oluştuğu yol, trafik 
ekiplerinin çalışmasının ardından 
yeniden trafiğe açıldı. n AA

Ereğli ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ereğli 
ilçesi Burhaniye Mahallesi huzure-
vi kavşağında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Kara-
man’dan Ereğli istikametine seyir 
halinde olan M.D. (62) idaresinde-
ki 42 YR 689 plakalı otomobil ile 
Ereğli’den Karaman istikametine 
seyir halinde olan S.K. (50) yöne-
timindeki 42 TB 316 plakalı oto-

mobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gö-
renlerin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekiplerinin ilk müdahale-
sinin ardından her iki otomobilde 
bulunan ve yaralanan 5 kişi ambu-
lanslarla Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu-
rada tedavi altına alınan yaralıların 
hayati tehlikesi bulunmadığı öğ-
renirken, kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Plan yapıp; ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin arkadaşına komşusu Seyran Ö.’nün çantasını gasbettiren Nermin Bektaş (29) 
14 yıl, suç ortakları ağabeyi Yaşar Bektaş (40) ve Yasin Demirdelen (24) 11’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı 

Gaspçılara ceza yağdı

Meram ilçesi Uluırmak Mahalle-
si’nde yaşayan Seyran Ö., 25 Şubat 
günü komşusu Nermin Bektaş’a 
misafirliğe gitti. Bu sırada evine hır-
sız girdi. Hırsız, kadının yastık içine 
gizlediği altın ve paraları bulamadan 
kaçtı. Eve döndükten sonra durumu 
fark eden Seyran Ö., polise şikayetçi 
oldu. Seyran Ö., komşusu Nermin 
Bektaş’a da evine hırsız girdiğini, 
para ve altınların çalınmadığını an-
lattı. Bektaş ise para ve altınları ban-
kaya yatırmasını söyledi.

KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE 
ÇANTAYA KOYMUŞ

Bir gün sonra Seyran Ö., 45 bin 
TL değerindeki altınları ile bin euro 
ve 2 bin TL’yi çantasına koyup, kom-
şusu Nermin Bektaş ile birlikte ban-
kaya gitmek üzere yola çıktı. Bektaş, 
kendisine ait 2 bileziği de bankaya 
vereceğini bildirip, Seyran Ö.’nün 
çantasına koydu. Ancak 2 kadının 
yolunu, mahallelerindeki mezarlığın 
yanında, kar maskeli ve elinde bıçak 
bulunan bir kişi kesti. Saldırgan Sey-
ran Ö.’nün çantasını gasbedip kaçtı. 
Kadın ise çantasını vermemek için 
yerlerde sürüklenip, hafif şekilde ya-
ralandı.

ZANLILAR KOMŞU KADININ 
AĞABEYİ VE ARKADAŞI

İhbar üzerine çalışma başlatan 
polis, görgü tanıkların ifadesi doğrul-
tusunda Nermin Bektaş’ın hırsızlık 
ve yağma suçundan kaydı bulunan 
ağabeyi Yaşar Bektaş’ı (40) gözaltına 
aldı. Suçlamaları reddeden ağabey 
tutuklandı. Soruşturmayı genişleten 
polis, yaklaşık 170 güvenlik kamera-
sını incelemeye aldı. Mezarlığın gü-
venlik kameralarına yansıyan, elinde 
bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin 
daha gönce hırsızlık suçundan ceza-
evinde kalan Yasin Demirdelen (24) 

olduğu tespit edildi. Demirdelen de 
polisin operasyonuyla yakalandı.

İTİRAF ETTİ
Polisteki sorgusunda Yaşar Bek-

taş’ın cezaevinden arkadaşı oldu-
ğunu ve bin Euro karşılığında gasp 
olayını gerçekleştiğini anlatan De-
mirdelen, planı Yaşar ve kardeşi Ner-
min Bektaş’ın hazırladığını, eldiven 
ve bıçağı da Yaşar’ın oğlu Mehmet 
Ali Bektaş’ın (20) verdiğini söyledi. 
Bunun üzerine Nermin Bektaş ve 
yeğeni Mehmet Ali Bektaş gözaltına 
alındı. 

Nermin Bektaş, Mehmet Ali Bek-
taş ve Yasin Demirdelen de tutuk-
landı. Mehmet Ali Bektaş, bir süre 
sonra tutuksuz yargılanmak üzere 
salıverildi.

15 YILDAN 23 YILA KADAR 
HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından 
hazırlananan iddianamede, sanıklar 
hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan 
15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası 

istendi. İddianame Konya 4’üncü 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ka-
bul edildi.

BERAATİMİ VERİN 
ZARARLARINI KARŞILAYAYIM
Tutuklu sanıklar Nermin, Yaşar 

Bektaş ve Yasin Demirdelen ile tu-
tuksuz sanık Mehmet Ali Bektaş’ın 
yargılandığı davanın bir önceki du-
ruşmasında mahkeme başkanı, müş-
teki Seyran Ö.’ye zararının sanıklar 
tarafından karşılanıp, karşılanmadı-
ğını sordu. Seyran Ö.,  zararının kar-
şılanmadığını söyledi. Bunun üzerine 
söz alan sanık Yaşar Bektaş, “Dışarı-
da kimsem olmadığı için zararı kar-
şılayamıyorum. Beraatimi verirseniz 
dışarı çıkıp zararlarını karşılayaca-
ğım” dedi. 

‘GASP YAPARKEN DÜŞÜNSEYDİN’
Mahkeme, tutuklu sanıkların tu-

tukluluk hallerinin devamına karar 
verdi. Kararın ardından ayağa kalkan 
Yaşar Bektaş, mahkeme başkanına 
yönelik, “Başkanım zararı nasıl karşı-

layayım, imkan verilmiyor” diye ko-
nuştu. Mahkeme başkanı da “Bunu 
olayı gerçekleştirirken düşünseydin. 
Bana mı sordun?” diye cevap verdi. 

CEZA YAĞDI
Davanın karar duruşmasına ise 

tutukluk sanıklar ile müşteki Seyran 
Ö. ve taraf avukatları katıldı. Son sa-
vunmaları sorulan sanıklardan Ner-
min Bektaş, “Ben suçsuzum. Benim 
bir suçum, günahım yok” dedi. Ya-
şar Bektaş ve Yasin Demirdelen de, 
“İçeride olduğumuz için karşı tarafın-
dan zararını karşılayamıyoruz. Dışarı 
çıkarsak zararlarını karşılarız” diye 
konuştu.

Mahkeme heyeti, Nermin Bek-
taş’ın cezasında ‘nitelikli yağma’ su-
çundan 14 yıl, Yaşar Bektaş ve Yasin 
Demirdelen’i 11’er yıl 8’er ay hapis 
cezasına çarptırdı. Nermin Bektaş’ın 
cezasında indirim yapmayan mahke-
me davabın tutuksuz sanığı Mehmet 
Ali Bektaş’ı beraat ettirdi.
n DHA

İnterpol’ün aradığı zanlı Konya’da yakalandı

Oğlunu öldüren baba çıkarıldığı 
mahkemede tutuklandı

Aksaray’da iddiaya göre mi-
ras nedeniyle tartıştığı oğlunu 
vurarak öldüren baba çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Olay, 
dün saat 20.00 sıralarında Bah-
çeli Mahallesi 3720 Sokak’ta 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, R.E. 
(72) otomobiliyle oğlu Mehmet 
Er’in (48) evine geldi. Evde bu-
lunan oğlu ile iddiaya göre miras 
yüzünden tartışmaya başlayan 
baba, tartışmanın kavgaya dö-
nüşmesi üzerine belinden çıkar-
dığı tabancayla oğluna ateş etti. 

Başından vurulan Mehmet Er 
kanlar içinde yere yığıldı. Oğlu-
nu vuran baba ise olayın ardın-
dan 68 EN 575 plakalı otomobi-
line binerek olay yerinden kaçtı. 
Mahalle sakinleri tarafından po-
lis ve sağlık ekiplerine haber ve-
rildi. Olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırırken, bura-
da yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Olayın 
ardından şüpheli babanın peşi-
ne düşen polis ekipleri, R.E.’yi 

Nevşehir kara yolunda seyir ha-
lindeyken takibe aldı. 

Polisin ‘dur’ ihtarına uyma-
yan R.E., Aksaray-Nevşehir kara 
yolunun 3. kilometresinde önün-
de seyreden kamyona arkadan 
çarpınca yakalandı. Kazada yara 
almayan baba R.E. gözaltına 
alınırken, sorgulanmak üzere 
İl Emniyet Müdürlüğüne götü-
rüldü. Emniyetteki sorgusunun 
ardından bugün hakim karşısına 
çıkarılan baba tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi.
n İHA
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Yıllardır süregelen lezzet: Bandırma 

Sahip Ata Külliyesi,
zamana meydan okuyor

Konya’da günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Selçuklu eserleri arasındaki Sahip Ata Külliyesi, ağaç 
direkli camisi, çini mihrabı ve muhteşem taç kapısıyla turistlerin sık ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor

Ermenek ilçesine bağlı Güney-
yurt beldesinde yöre halkının vaz-
geçilmez lezzeti cevizli sucuk olarak 
da bilinen bandırma yapımı gelenek 
haline geldi. 

Nesilden nesile aktarılan bir 
lezzet olan bandırma, hummalı bir 
çalışmanın sonucunda ortaya çıkı-
yor. Önce ceviz daha sonra da üzüm 
hasadını yapan üreticiler, cevizleri 
kuruttuktan sonra iplere diziyor. 
Üzümler ise saplarından ayrıldıktan 

sonra sabahın erken saatlerinde ya-
kılan ateşin üzerine kazanlar konu-
lup üzüm pekmezi hazırlanıyor. 

Pekmez, nişasta ve un ile karıştı-
rılıp kaynatıldıktan sonra ipe dizilen 
ceviz veya bademler kazanın içine 
bandırılıp çıkarılıyor. Hazır hale ge-
len bandırmalar daha sonra kuru-
tulmak üzere iplere seriliyor ve 10 
gün boyunca bekletiliyor. Yaklaşık 
6 saati bulan çalışmanın ardından 
çalışanlar, yorgunluklarını karşılıklı 

oynayarak atıyor.
Bandırma üretimi yapan ev ha-

nımı Safiye Sevimlier, çalışmaya 
saban 8’den itibaren başladıklarını 
anlatarak, “İlk önce malzemesini 
koyuyoruz. Ondan sonra kazanın 
altını yakıyoruz. Sonra o kaynarken 
hamurunu yapıyoruz. Hamurunu 
pekmez suyu ile karıyoruz. Hamu-
run içinde kepekli sarı buğday unu 
var çok az nişastası var. Bir dizgi 
bandırmaya 350-400 gram ceviz 

gidiyor. Sipariş geliyor İstanbul’a 
Ankara’ya, Konya’ya siparişler gidi-
yor. İçine sevgimizi katıyoruz. Sonra 
oyunumuzu koyuyoruz. Çok lezzetli 
olduğu için hepsini içine bırakıyoruz. 
Ondan sonra oynamaya başlıyoruz” 
dedi.

Yaklaşık 6 saat süren işlem son-
rası hazırlanan bandırmalar kurut-
ma yerlerine dizilerek 10 gün bo-
yunca kurutmaya bırakılıyor.
n İHA

Selçuklu eserleri arasında günü-
müze kadar ayakta kalmayı başara-
bilen önemli yapıtlardan biri olan Sa-
hip Ata Külliyesi, ağaç direkli camisi, 
çini mozaikli mihrabı ve muhteşem 
taç kapısıyla turistlerin sık ziyaret 
ettiği yerler arasında yer alıyor.Ana-
dolu Selçuklu Devleti’nin başkenti 
olan Konya’daki döneminin en seç-
kin eserlerinden Sahip Ata Külliye-
si, Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata 
Fahrettin tarafından 1258-1283 
yıllarında yaptırıldı. Bugüne kadar 
ayakta kalmayı başaran külliye, çok 
sayıda ziyaretçi çekiyor. 
SELÇUKLU DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ 

MİHRABINDAN BİRİ BURADA
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Baş yaptığı açık-
lamada, külliyenin dergah, hamam 

ve camiden teşekkül eden manzume 
olduğunu söyledi. Selçuklu mimari-
sinin özelliklerini barındıran ahşap 
direkli caminin iki asır önce çıkan 
yangında yıkıldığını anlatan Baş, 
buranın Osmanlı döneminde yeni-
den inşa edildiğini aktardı. Baş ori-
jinal Selçuklu camisinin taç kapıdan 

başladığını belirterek şöyle konuştu: 
“Cami, mihraba kadar uzanan bü-
yük bir yapıdır. Ahşap destekli cami 
olarak tanımlıyoruz. Camiden günü-
müze kalan taç kapı ve büyük kıs-
mı korunmuş çini mihrabı ünlüdür. 
Selçuklu döneminin önemli mihra-
bından biri. Güneyindeki ‘hanikah’ 

adı verilen yer, ilginç bir yapıdır. Bir 
bölümü yıkılmış, elden geçmiş, dö-
neminde kullanılan bu yapıdaki çini 
süslemelerde dikkati çekiyor.”
‘SELÇUKLU DÖNEMİNİN EN ÜNLÜ VE 

GÜÇLÜ YAPILARINDAN BİRİ’
Selçuklu Devleti’nin Kösedağ 

Savaşı’nın ardından büyük yıkım ya-
şamasına rağmen Anadolu’nun ima-
rına önem verdiğini ifade eden Baş, 
şunları kaydetti: “Konya’da yapılan 
muhteşem eserlerin tamamı bu dö-
nemde yapılmıştır. Bu sahip Sahip 
Ata Külliyesi de onlardan biridir. 
Külliye aslında şehir sınırının dışında 
yapışmıştır. Sahip Ata Külliyesi, taş 
süslemesi, taç kapı düzenlemesi ve 
çini kuruluşuyla Selçuklu döneminin 
en ünlü ve güçlü yapılarından biri 
olarak görülmektedir.”
n AA

Tarihi Geydeş Camisi’nin 
restorasyonu tamamlandı

Prof. Dr. Arabacı’ya 
hayırlı olsun ziyareti

Derebucak ilçesinde, bir süre 
önce başlayan tarihi caminin res-
torasyon çalışmalarının tamam-
landığı bildirildi. 

Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, ilçeye bağlı Göynem 
Mahallesi’nde bulunan tarihi ve 
halk arasında “Geydeş Camisi” 
olarak bilinen Göynem Eski Ca-
mi’nin restore çalışmalarının biti-
rildiğini söyledi. 

Başkan Kısa, proje ve restoras-
yon çalışmalarını yürüten Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşek-
kür ederek şunları kaydetti: “Göy-

nem Mahallemizde yer alan ve 
19. ve 20. yüzyılda yapılan cami 
örneklerinden olan ibadethane-
miz kare planlı, harim ve kadınlar 
mahfilinden oluşmaktadır. Tarihi 
ibadethanemizde yürütülen proje 
çalışmalarının sona ermesinin ar-
dından başlayan restorasyon çalış-
maları da tamamlanmıştır. Bu an-
lamda, Mevlit Kandilini Göynem 
Mahallesi sakinlerimizle birlikte 
eda ettiğimiz bu camimizin res-
torasyonunun bitirilmiş olmasının 
halkımızla beraber memnuniyeti-
ni yaşamaktayız. Mahallemize ve 
ilçemize hayırlı olsun. n AA

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bi-
limler Fakültesi Dekanlığına ge-
tirilen Prof. Dr. Caner Arabacı’yı 
ziyaret eden Konya Fikir Sanat 
Kültür Adamları Birliği Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçük-
dağ, yönetim Kurulu Üyeleri Dr. 
Yaşar Erdemir, Adem Alemdar 
ve Duran Çölcü hayırlı olsun di-
yerek, görevinde başarılar diledi-
ler. NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanlığına getirilen 
Prof. Dr. Caner Arabacı ziyaretten 
dolayı teşekkür ederek, “Konya 
Fikir Sanat Kültür Adamları Bir-
liği Derneği yönetim kurulunun 

ziyaretinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederim” dedi. Konya Fi-
kir Sanat Kültür Adamları Birliği 
Derneği Başkanı Yusuf Küçükdağ 
Prof. Dr. Arabacı’ya yeni görevin-
de başarılar dileyerek, “Derneği-
mizin yönetim kurulu üyesi olan 
Prof. Dr. Caner Arabacı, Konya’da 
sayısız başarılı hizmetler yapmış, 
akademik kimliği ve çalışmalarıy-
la Konya kültünün gelişmesinde 
de önemli hizmetleri bulunmuş-
tur. NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanlığına getirilme-
sinden dolayı kendisini kutlarken, 
başarılar diliyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Ovası’nda kuraklık alarmı!
Türkiye’de en fazla tahıl ürü-

nünün yetiştirildiği ve yıllık ortala-
ma 2,5 milyon ton buğday üretilen 
Konya Ovası, 4 aydır yeterli yağış 
alamadığı için kuraklık alarmı veri-
yor. Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, ovaya 4 aydır neredeyse tek 
bir damla yağışın düşmediğini be-
lirterek şunları söyledi:

“Konya Ovası, ülkemizin mer-
kezi konumunda. Bizi en fazla sıkın-
tıya sokan konu buradaki yağışın 
yetersizliği. Şu an da buğday, arpa 
ekiminin tam ortasındayız. 

Ancak son 4 aydır ovaya tek 
bir damla düşmüyor desek yeridir. 
Bu yüzden gerek toprak hazırlığı, 
gerekse ekim için çiftçimiz ciddi 
anlamda tedirginlik yaşamaktalar. 
Önümüzdeki günlerde de şu an için 
ciddi bir yağış gözükmüyor.” 

REKOLTE KAYBI YAŞANABİLİR
Yağışın alınamaması durumun-

da rekolte kaybının da yaşanabile-
ceğini belirten Soylu, “Bu durum 
özellikle ülkemizin tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya’da hububat 
üreticilerini kara kara düşündürü-
yor. Sulu tarım yapan çiftçilerimiz 
bir miktarını sulamak suretiyle 
ürünlerinin çıkışlarını sağladı, ama 

enerji maliyetlerinin yüksekliği de 
ciddi anlamda çiftçilerimizi ürkü-
tüyor. İkinci bir su verecek durumu 
yok. Asıl önemli olan yüzde 75-80’i 
kuru tarım alanlarında bu üretim 
yapılıyor.  

Bu üretim alanlarında da sağ-
lıklı bir çıkış verimin anahtarıdır. 
Eğer yeterli yağış gelmezse bitkiler-
de sağlıklı bir çıkış sağlayamazsak 
ciddi anlamda verim ve rekoltede 
de sıkıntılar yaşabiliriz. O yüzden 
beklentimiz kısa sürede beklenen 
yağışların düzenli bir şekilde başla-
ması” diye konuştu.

ANAHTAR, BİTKİLERİN ÇIKIŞINDA
Bitki çıkışlarının önemine vur-

gu yapan Süleyman Soylu, “Çiftçi-
ler şuanda bir kararsızlık içindeler. 

Şimdi ekse az bir yağmur yağsa, bu 
da tohumun bozulmasına neden 
olabiliyor. Ekmese zaman geçiyor. 
Belki zamanlamayı kaçıracak. Ani 
bir kış bastırmasıyla ekimler de 
geri kalabilir. Tereddüt içindeler. 
Anahtarımız bitkilerin çıkışında. Biz 

yeterli bitki sayısından çıkışı sağla-
yamazsak ondan sonra havalar sü-
rekli yağışlı da gitse çok büyük bir 
anlamı kalmıyor. O yüzden ilk önce 
o sağlıklı çıkışı yakalamak ardından 
da önümüzdeki aylardaki yağışlı 
periyodun devam etmesini bekle-

mek gerekiyor. Artık çiftçilerimiz 
de sulama konusunda kısıtlı dav-
ranmak zorundalar. Çiftçilerimiz 
mümkün olduğunca buğday-arpa 
gibi ürünlerini yağmur suyuyla ye-
tiştirmeye çalışıyorlar” dedi.

ÇİFTÇİ DESTEK İSTİYOR
Buğday ekimini sürdüren çiftçi 

Sıtkı Çetinkaya ise, elektrik giderle-
rin yüksek olmasından yakınarak, 
“Özellikle kurak alanlarda yağmur 
yağmadığı için buğday çimleme 
yapmıyor. Sulu arazilerimizde sula-
ma yapıyoruz fakat bizim en büyük 
sıkıntımız elektrik fiyatlarının yük-
sek olması.  Buğdayı sularken biz 
şaltere basmaya korkuyoruz. Ama 
bu ekimi yapınca da mecburen bu 
araziyi sulamamız gerekiyor. Bu 

tohumun çimlenmesi gerekiyor. 
Onu çimlendirmemiz için de su-
luyacağız, elektrik kullanacağız. 
Maliyetin yüksek olması da bizi 
zor durumda bırakıyor. Hele bir de 
kuraklık olunca bir sefer yağmur 
yağsa biz bu tarlayı bir sefer az 
suluyacağız. O da bize bir avantaj 
sağlıyor. Elektrik konusunda hü-
kümetimizin bize yardımcı olması-
nı istiyoruz” şeklinde konuştu.

KURAKLIĞA KARŞI SULAMA 
YAPMAMIZ GEREKİYOR

Kuraklığa karşı sulama yapma-
ları gerektiğinin altını çizen İbrahim 
Çetinkaya ise, “Kuraklığa dayana-
bilmemiz için sulama yapmamız 
gerekiyor. Bunun için de elektrik 
gerekiyor. Kazandığımızı elektriğe 
veriyoruz. Her ay para veriyoruz 
ama çiftçi her ay para kazanmıyor. 
Hükümetimizin elektrik konusuna 
bir çare bulması lazım. Var olan 
borçlarımızı da faizlerle ödüyoruz” 
dedi. Duran Çetinkaya ise, “Ku-
raklık Allah’tan geliyor. Biz bunu 
sulamamız gerekiyor. Sulamadığı-
mız takdirde çimleme yapmayacak. 
Tarladan istediğimiz verimi alama-
yacağız. Bizim sorunlarımızı gelip 
yerinde görsünler” diye konuştu. 
n DHA
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2 Kalem Genel Cerrahi AD Cihaz Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2019/574260
1-İdarenin
a) Adresi   : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin 
      Keykubad Kampüsü 42250 - SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322244770 - 3322244802
c) Elektronik Posta Adresi : selcuklutipsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 Kalem Genel Cerrahi A.D. Cihaz Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad 
      Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA Satınalma İhale Birimi
c) Teslim tarihi   : Yüklenici , Sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu ilgili
      cihazı 20 gün içerisinde teslim edilecektir. Firma cihazları 
      ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları 
      ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm 
      malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad
      Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati   : 18.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) veya ÜTS ( 
Ürün Takip Sistemi ) bilgi kayıt sistemi kapsamında teklif ettikleri tüm cihazların, TİTUBB veya 
ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) bilgi kayıt sistemine kayıt edildiğine, Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylandığına ve kod numarası alındığına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.İstekliler, teklif edilecek cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit 
etmek amacıyla  ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orjinal katalogları ve ya benzeri tanıtım 
materyallerini ihale dosyasında bulunduracaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin 
Keykubad Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA Satınalma İhale Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

2 KALEM GENEL CERRAHİ AD CİHAZ ALIMI İHALESİ
SELÇUKLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1080783
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‘Yasal düzenleme suiistimal olarak değerlendirilemez’ 
Bera Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşül-
mekte olan Dijital Vergi Kanunun 
37. Maddesinin görüşmeleri sıra-
sında Plan ve Bütçe Komisyonunda 
milletvekillerinin sorularına verdiği 
cevaplardaki ifadelerinin kasıtlı ola-
rak yanlış yorumlandığını dile getir-
di.

Milletvekillerine verdiği ce-
vapları, Insider Trading yani Bilgi 
Suiistimali olarak yorumlayanların 
SPK kanununu bilmediklerini dile 
getiren Alaboyun, 6362 Sayılı SPK 
kanunun 106. Maddesinin Bilgi Su-
iistimalini  “ilgili sermaye piyasası 
araçlarının fiyatlarını, değerlerini 
veya yatırımcıların kararlarını etki-
leyebilecek nitelikteki ve henüz ka-
muya duyurulmamış bilgiler” olarak 
tanımladığına dikkat çekti.

Alaboyun yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; “TBMM oluşturan 
araştırma komisyonu önerisi doğ-
rultusunda yapılan yasal değişiklik-
lerle ekonomiye yeniden kazandırı-
lan, ancak Anayasa Mahkemesinin 

iptal kararı sonrası doğan hukuki 
boşluk nedeniyle açılan davalar so-
nucu faaliyetleri olumsuz etkilenen 
üç holding ile ilgili yasal bir düzen-
leme yapılması konuyu yakından 
takip eden herkes tarafından bilinen 
ve beklenen bir durumdur. Kamuo-
yunun bildiği ve beklediği bir kanun 
ile ilgili yasal bir düzenleme Bilgi Su-
iistimali olarak değerlendirilemez.”

Alaboyun, “Yaklaşık üç yıldır 
böyle bir düzenlemenin gerekliliği 
konusu, konunun muhatapları olan 
kamu kuruluşları, bakanlıklar, yar-
gı camiası ve yöre milletvekilleri ile 
görüşülmekte idi” dedi. Böyle bir 
kanunun gerekliliği konusundaki 
Hükümet iradesinin Temmuz 2019 
ayı başlarında oluştuğunu söyleyen 
Alaboyun, “Eğer Insider Trading 
yani Bilgi Suiistimali olmuş olsa idi 
Temmuz ayı başlarında böylesi bil-
ginin sızdırılmış olması o dönemde 
hissemizin fiyatlarında işlem hacim-
lerinde çok büyük değişimler söz 
konusu olması gerekirdi. Hâlbuki 
Temmuz ayı ve onu takip eden sü-
reçte hissemizin değeri işlem hacmi 

rutin bir seviyede devam etmiştir. 
Dolayısı ile 37. Madde ile ilgili taslak 
çalışmaları kendi mahremiyeti içeri-
sinde sürmüş ve ne firmamız yetki-
lileri nede konunun kamudaki mu-
hatapları tarafından bu dönemde bir 
bilgi sızması söz konusu olmamıştır” 
diyerek konuya açıklık getirdi. 

SPK kanunun 106. Maddesi 
Bilgi Suiistimali konusunda hâkim 
ortağın etkisine dikkat çektiğini vur-
gulayan Alaboyun, “Bu üç holding-
de %50 ve üzeri hâkim bir ortak 
yoktur. BERA Holding bağlamında 
konuya bakacak olursak hiçbir ku-
rucu ortağın %1 den fazla hissesi 
yoktur. BERA Holding küçük biri-
kimlerin ekonomiye kazandırıldığı 
ve sermayenin tabana yayıldığı bir 
yapıya sahiptir. Dolayısı ile Bilgi Su-
iistimali ve spekülasyonu ile yüksek 
menfaat sağlaması düşünülen bir 
kurucu ortaklık yapımız söz konusu 
değildir” ifadelerini kullandı. Kanun 
teklifinin TBMM ye sunulması ile 37. 
Maddenin kamuoyuna mal olduğu-
nu söyleyen Alaboyun, BERA hisse-
lerindeki fiyat ve işlem hacmindeki 

yüksek artışın, 37. Maddenin Plan 
ve Bütçe Komisyonuna geldiği gün 
oluştuğuna dikkat çekti. Alaboyun, 
“Ertesi gün Komisyon Toplantısın-
da Milletvekillerinin sorulara cevap 
verirken bir gün önceki artışa dikkat 
çekerek böyle düzenlemenin piya-
salar tarafından pozitif algılandığını 
ve TBMM’nin doğru bir düzenleme 
yapmakta olduğunu vurgulama-
ya çalıştık” dedi. ‘Kamuoyuna mal 
olmuş bir borsa hareketliliğinin so-
rulara cevap verilirken dillendiril-
mesinin Insider Trading yani Bilgi 
Suiistimali olarak iddia edilmesi SPK 
106. Maddenin ruhuna aykırıdır” 
şeklinde sözlerine açıklık getirdi. 
Holdingin ilk kurucu hissedarların-
dan olması nedeniyle Yönetim Ku-
rulu üyesi Haşim Şahin’in çok küçük 
bir hissesinin dışında, diğer yönetim 
kurulu üyelerinin hiç birisinde BERA 
Holding hissesinin bulunmadığını 
söyleyen Alaboyun, “Bizler Seçimli 
Genel Kurullarla göreve gelen pro-
fesyonel yöneticileriz” diyerek sözle-
rini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Kuruyan Meke Gölü’nün 
üstünü yabani otlar kapladı

Karapınar ilçesinde “Dünya-
nın nazar boncuğu” olarak anılan 
Meke Krater Gölü’nün tamamen 
kurumasının ardından göl yüzeyi-
ni tamamen otlar kapladı. 

Bir zamanlar ziyaretçilerin fo-
toğraflarını çekmek için ziyaretine 
geldiği tabiat harikası Meke Gölü 
artık tamamen kurudu. 

Gölün yüzeyinde çıkan yabani 
otların çokluğu nedeniyle köylüler 
şimdilerde göle sadece hayvan-
larını otlatmaya geliyor. Derinliği 

bir zamanlar 12 metreye ulaşan 
gölün içine ise daha önceden 
atılmış şişeler, araba lastikleri ve 
plastik atıklar kurumasının ardın-
dan gün yüzüne çıktı. 

Gölü ziyarete gelen Gökhan 
Sapmaz isimli vatandaş gölün 
durumuna çok üzüldüğünü kay-
dederek, “Eskiden göl su doluydu, 
şimdi ise göl kurmuş ve pisik için-
de. Böyle güzel bir yeri kaybetmek 
çok ama çok üzücü.” diye konuş-
tu. n AA

Balıkçı kadınlar
emek yoğun çalışıyor

Sabahın erken saatleriyle birlikte işe koyulan balıkçı kadınlar, evdeki işlerini tamamlayıp çocuklarını okula 
gönderdikten sonra eşleriyle birlikte gölde balık avına gidiyor. Kazançları ise ayık 2-3 bin TL’yi buluyor

Beyşehir ilçesinde kadınlar, her 
gün eşleriyle birlikte, gölde balık 
tutup, aile ekonomisine katkı sağ-
lıyor. Sabah erken saatlerde güne 
başlayan kadınlar, evlerinde besle-
dikleri hayvanların bakımını yapıp, 
çocuklarına kahvaltı hazırlıyor. Ka-
dınlar daha sonra tarladaki işlerini 
yapıp, göle açılarak, balık tutuyor.  

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
göllerinden Beyşehir Gölü’nde; 
levrek, Çin sazanı, Beyşehir sazanı 
gibi balık türleri bulunuyor. 650 
bin metrekare yüz ölçümüne sahip 
gölde kayıtlı 461 kayıkla balıkçı-
lık yapılıyor. 2018 verilerine göre, 
göldeki balıkçılıkla Beyşehir’e yak-
laşık 2 milyon liralık katma değer 
sağlandı. Beyşehir Gölü’nde erkek-
lerin yanı sıra kadınlar da balıkçı-
lık yapıyor. Çoğu eşleriyle birlikte 
‘Vira bismillah’ deyip, göle açılan 
yaklaşık 20 kadın, başarıyla bu işi 
sürdürüyor. Günde yaklaşık 40’ar 
kilo balık tutan kadınların, eşleriyle 
birlikte toplam kazancı da 2- 3 bin 
lirayı buluyor. 

Yaklaşık 15 yıldır eşiyle birlikte 
balıkçılık yapan Necla Erdoğan (44), 
hem çiftçilik hem balıkçılık hem de 
annelik yaptıklarını belirtti. Erdo-
ğan, şunları söyledi: ‘’Sabah kalkı-
yoruz kahvaltımızı yaptıktan sonra 
ahıra iniyoruz, oradaki hayvanlara 
bakıyoruz. Onları sağıp, otlatmaya 
gönderiyoruz. Daha sonra göle çıkı-
yoruz, ağımızı atıyoruz. Balık çıkar-
sa topluyoruz, çıkmazsa ağı tekrar 
göle serip geliyoruz. Bu arada ekin 
ekiyoruz, çiftçilikte var. Gölden gel-
diğimizde ekin ekiyoruz, yardım 
ediyoruz. Yapılacak her işi yapıyo-

ruz eşlerimize yardımcı oluyoruz.’’
5 yıldır balıkçılık yapan 20 ya-

şındaki Ümmü Gülsüm Erdoğan, 
annesi Necla Erdoğan gibi sabahın 
ilk ışıklarında göle açıldıklarını be-
lirterek, ‘’Burada ağımızı serdikten 
sonra geri geliyoruz ve günlük işler 
başlıyor ev işleri ahırdaki hayvan-
lara bakıyoruz. Daha sonra bağ 
bahçe işleri var, ekim biçim onlarla 
uğraşıyoruz. Yaptığımız balıkçılık 
kolay bir meslek değil. Kış ayların-
da havaların soğumasıyla katlan-
mak daha zor oluyor. Genelde zor 
olduğu zamanlar fırtınalı havalar, 

karlı soğuk havalar oluyor; ama ba-
lıkçılığı severseniz tüm bu zorluklar 
kalkıyor’’ diye konuştu. 

Balıkçılık yapan İbrahim Erdo-
ğan (41), kadınların erkeklere yar-
dımcı olmasından dolayı mutluluk 
duyduğunu söyledi. Erdoğan, ‘’Bu-
rası bir balıkçı köyü. Balıkçı köyü 
olunca, köy işleri ve bir sürü işle-
rimiz var. Eşlerimiz ve ailedeki ka-
dınlar, bizlere de yardımcı oluyor. 
Sabahın ilk ışıklarında balığa bera-
ber çıkıyoruz. Daha sonra köy işleri 
var. Rutin olarak tarla bağ bahçe 
işleri yapılıyor. Hep birlikte yardım-
laşıyoruz. Kadınlarımızın yükü ağır, 
balıktan geldikleri zaman çocukla-
rın bakımları, evlerin temizlikleri 
falan var. Onlar için ayrı bir çaba 
harcıyorlar. Aile bütçesine katkıda 
bulunmak için balıkçılık yapıyorlar. 
Çünkü balıkçılık zor bir iştir. Göle 
çıktığımızda bize çok büyük katkı-
ları oluyor. Yanımızda bir yardım 
edenin olması ve bunun aileden 
biri olması daha güzel’’ diye konuş-
tu. n DHA

Antioksidan içe-
riği fazla olan nar, c 
vitamini yüksek bir 
meyvedir. Potasyum, 
sodyum, magnez-
yum, fosfor, açısın-
dan zengindir. Yüksek 
oranda vitamin panto-
tenik asit, potasyum, 
A vitamini ve folik asit 
içermesi sayesinde 
serbest radikaller ile 
savaşarak vücut direncini artırdığı 
bilinmektedir. K vitamini açıcından 
zengin olan nar, K vitamini kan pıhtı-
laştırıcı etki gösterir. 

Kan sulandırıcı ilaç kullananların 
doktorlarına danışmadan kullanımı-
nın olmaması ile ilgili birçok araştır-
ma vardır. Hücrelerin yenilenmesi ve 
doku onarımında etkilidir. Kansere 

karşı koruyucu etkisi 
vardır. Sindirim sistemi-
ne iyi gelir. İnflamasyon 
azaltıcı bir etkisi vardır. 
Kalp damar hastalıkları-
na karşı etki gösterildiği 
birçok bilimsel araş-
tırmalarda ortaya kon-
muştur. Kemikleri güç-
lendirici etkisi yüksektir. 
Kabızlık gibi sindirim 
sorunlarını önler.

Taneler arasında bulunan beyaz 
bir tabaka mide için oldukça yararı 
vardır. Enerji veren nar, kan dola-
şımını arttırırken, kandaki kolestrol 
oranını düşürür, tansiyonu dengeler 
ve anemi tedavisinde kullanılacak 
iyi besinlere eklenmesi gereken bir 
meyvedir.

Sağlıcakla kalın…

KIŞIN EN BEREKETLİ MEYVESİ

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

‘Mutlak ve tek hakikat, İslam medeniyeti’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından Konya büyükşehir 
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesinin 
katkılarıyla her hafta mutat olarak 
gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin 
bu haftaki konuğu Necmettin Erba-
kan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ak 
ve Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı 
Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldırım 
oldu.

Edebiyat ve Mûsikî Buluşmaları 
başlıklı programda akademisyenler 
tarafından Osmanlı tecrübesi içinde 

gelişen edebiyat ve mûsikî ilişkileri 
anlatıldı. Programda Osmanlı ede-
biyatında bestelenmiş seçme eserler 
de Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldı-
rım tarafından sazendeler eşliğinde 
icrâ edildi. Doç. Dr. Murat Ak icrâ 
edilen eserlerin medeniyet telakkisi 
içinde edebî, tasavvufî ve felsefî tah-
lillerini yaptı.

Doç. Dr. Murat Ak edebiyat 
ve mûsikînin insanın paylaşma ve 
anlam arayışının bir sonucu ola-
rak ortaya çıktığını, hem edebiya-
tın hem de mûsikînin medeniyetin 
temel bileşenleri ve birbirilerinin 

tamamlayıcıları olduğunu söyledi. 
İslâm medeniyetinin mutlak ve tek 
hakikat anlayışı ile varlığı bir bütün 
olarak kavrayan bir medeniyet oldu-
ğuna vurgu yapan Ak, bu anlayışın 
edebiyatı ve mûsikîyi; beste-güfte, 
muhteva-şekil konularında birbirle-
rini besleyen alanlar haline getirdi-
ğini ifade etti.

Klasik Türk edebiyatı ve Türk 
mûsikîsinin birbirini bütünleyen si-
metrik bir ilişki içinde geliştiğini söy-
leyerek bunu icrâ edilen eserlerin 
güfteleri üzerinden anlatan Ak, güf-
te ve beste, muhteva ve şekil üze-

rinde beliren uyumun sahip olunan 
varlık tasavvurunun zorunlu bir so-
nucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sul-
tan I. Mahmut, Hüseyin Sîret Efendi, 
Mehmet Âkif Ersoy, Münir Nurettin 
Selçuk, Yesârî Asım Arsoy gibi bir-
çok önemli şair ve bestekârın şiirleri 
ve besteleri programa renk kattı.

Programın ardından katılımcı-
lara Prof. Dr. Hayri Erten ve Hafız 
Ahmet Çalışır tarafından plaket 
takdiminde bulunuldu. Toplu hatıra 
fotoğrafı çekimiyle program son bul-
du. n HABER MERKEZİ
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Çumra’da , Mevlit Kandili do-
layısıyla vatandaşlar camileri dol-
durdu. İlçe merkezindeki Çumra 
Belediyesi tarafından yeni ışıklan-
dırılan Çarşı Camii’nde düzenlenen 
program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle 
başladı. Camiye gelen kadın, erkek, 
genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini 
dua için açtı. Daha sonra mevlit ve 
ilahiler okundu. 

Mevlid Kandili dolayısıyla na-
maz çıkışı Çumra Belediyesi tara-
fından vatandaşlara gül lokumlu 
bisküvi ikram edildi.  Çarşı Cami-
sindeki Kandil programına katılan 
Çumra Belediye Başkanı Halit Of-
laz, vatandaşlar ile bir araya gel-
di. Cami Cemaati ile sohbet ede-
rek kandillerini tebrik eden Oflaz, 
“Mevlid Kandili ve diğer kandilleri 

vesile kılarak, dostların, yakınların, 
akrabaların bir araya gelip birbir-
lerine dualar ederek buluşması 
İslam’ın güzelliklerindendir. Pey-
gamber Efendimiz’in doğduğu gün 
olan bugünü iyi değerlendirmeli ve 
O’nun arzu ettiği gibi bir yaşam tar-
zını hayatımıza nakşetmeliyiz” diye 
konuştu. 

Çumralı vatandaşlar belediye 

tarafından ışıklandırılması yapılan 
Çarşı Camii ve kandilde yapılan ik-
ramlar için Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz’a teşekkür etti.  Mevlid 
Kandili programı namaz sonrası 
Sultan Abdülhamid Han Bilgeha-
nesinde de devam etti. Başkan Of-
laz’ın da katıldığı programda İmam 
Hatip Lisesi öğrencileri ilahiler oku-
du. n HABER MERKEZİ

İşcan, Yunak KOMEK ve
HEM’deki çalışmaları inceledi

Beyşehir’de atık 
lastikler toplanıyor

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mahmut İşcan, Yunak’ta devam 
eden KOMEK ve Halk Eğitimi Mer-
kezi kurslarını ziyaret ederek ince-
lemelerde bulundu.

Yunak İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mahmut İşcan, KOMEK ve 
HEM işbirliği ile açılan Kuran-i 
Kerim, Eğitici Ananelik ve Mefru-
şat kurslarını ziyaret ederek kur-
siyerlerle yapılan işler üzerine bir 
süre sohbet etti. KOMEK Müdürü 
Ekrem Varol’dan halen devam 
eden kurslar ve açılması düşünü-
len kurslar hakkında bilgi alan İş-
can, daha sonra KOMEK Binasında 
bulunan ve Halk Eğitimi Merke-
zince açılan Destekleme ve Yetiş-
tirme Kurslarını gezdi. Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Ramazan Akka-

ya ve Müdür Yardımcısı Gökhan 
Altıner’in de eşlik ettiği ziyarette 
gençlerle açılan kurslar, sınavlar 
ve verilen hizmetlerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. Mezun 
öğrenciler için hemen hemen tüm 
derslerden açılan kursların daha 
verimli olabilmesi, kursların kali-
tesinin artırılması ve kursiyerlerle 
sürekli diyalog içinde olmayı arzu-
ladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan, görev alan 
idareci ve öğretmenleri tebrik etti 
ve öğrencilere de başarılar dile-
di. İşcan, KOMEK ve Halk Eğitimi 
Merkezinin işbirliği ile bir çok ba-
şarıya imza alacaklarının altını çi-
zerek kursiyerlerle zaman zaman 
bir araya geleceklerini ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, kullanım 
ömrünü tamamlamış olan atık 
lastiklerin toplandığı bildirildi. 
Beyşehir Belediyesi Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü’nden yapılan yazılı 
açıklamada, belediye ekipleri ta-
rafından ilçe merkezinde kullanım 
ömrü tamamlanmış atık lastiklerin 
toplandığı belirtildi.

Ekipler tarafından kent mer-
kezindeki lastik tamircilerinde atıl 
olarak bekleyen kullanılamaz las-

tiklerin geri dönüşüme kazandı-
rılması için toplandığı kaydedildi. 
Açıklamada ayrıca, çevre kirliliğine 
yol açan, insan sağlığını da büyük 
ölçüde tehdit eden atıklar ile ilgili 
çalışmalar yapan Beyşehir Beledi-
yesi ekiplerinin, atık lastik toplama 
projesiyle vatandaşın da çevre bi-
lincini geliştirmeye ve ekonomiye 
katkı sağlamaya devam ettiği be-
lirtildi.
n AA

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Selçuklu Müftülüğü tarafından düzenlenen panelde, aile yapı-
sındaki çözülmelere dikkat çekilerek, Efendimiz’in aileye verdiği değerin örnek alınması gerektiği vurgulandı

Sağlam aile yapısı için
Efendimiz’i örnek alın!

Selçuk Üniversitesi İslâmi İlim-
ler Fakültesi ve Selçuklu Müftülüğü 
tarafından düzenlenen “Peygambe-
rimiz ve Aile” konulu panel gerçek-
leştirildi. Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi 30 Ağustos Salonu’nda dü-
zenlenen törene; Selçuk Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş, dekanlar, de-
kan yardımcıları, Selçuklu Müftüsü 
Nusret Karabiber, öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. Prog-
ram Kuran-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı.

Panelin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Selçuk Üniversitesi İs-
lami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş, “Her sene Di-
yanet İşleri Başkanlığımız Mevlid-i 
Nebi Haftası’nda bir konuyu ana 
tema olarak seçiyor. Bu konu üze-
rinde gerek yurtiçinde gerekse yurt-
dışındaki temsilciliklerimiz de gönül 
bağımız olan coğrafyalarda enine 
boyuna bu konular tartışılarak halkı-
mız bilgilendiriliyor. Bu sene de Di-
yanet İşleri Başkanlığımız aile konu-
sunu seçtiler. Yaşadığımız toplumda 
maalesef Müslümanlar olarak biz-
lerde de batıdaki kadar olmasa da 
aile konusunda birtakım sıkıntıların 
ve acıların yaşandığını, aile haya-

tımızda aşınmanın görüldüğüne 
hepimiz tanık oluyoruz. Olmaması 
gerektiği halde her gün gazetelerde 
ve televizyon ekranlarında kadın ci-
nayetlerini üzülerek görüyoruz. Yine 
batıdaki kadar olmasa bile boşanma 
oranlarının yükseldiğine hep birlikte 
şahit oluyoruz. Birçok sıkıntılı aileler 
var. Fiziksel anlamda bir arada ya-
şamalarına rağmen maalesef karı 
koca arasında meydana gelen bu 
soğuk ilişkilerle ailede birlikteliğinin 
olmadığını ve bunun da çocuklara 
yansıdığını görüyoruz, üzülüyoruz” 
diye konuştu.

Mutlu bireyler yetiştirebilmek 

için sağlam ailelere ihtiyaç olduğu-
nu vurgulayan Prof. Dr. Altıntaş, 
“Sağlam aileler, huzurlu bir toplu-
mun inşasına yardımcı olacaklardır. 
Toplumda bu huzuru sağlayabilmek 
için âlemlere rahmet olarak gönderi-
len her konuda bizim için örnek olan 
Peygamber Efendimizin; eşlerine, 
çocuklarına, akrabalarına ve yakın-
larına verdiği değer bu panelin ana 
konusunu oluşturuyor. Biz de bu 
konuda Peygamber Efendimizin ya-
şantısı boyunca geçirmiş olduğu bu 
değerler sistemini hayatımıza top-
lum olarak geçirilebilirsek huzurlu 
ve mutlu bir toplumu yeniden inşa 

edeceğiz.  Unutmayalım ki bizler ge-
leceğimizi aile ocağımızda kuracağız 
ya da geleceğimizi ailede kaybede-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Altıntaş moderatörlüğünde ger-
çekleşen panelde; SÜ İslami İlimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Seyit Avcı “Peygamber Efendimiz 
ve Eşleri” konusunu, İslami İlimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Yusuf Acar ise “Peygamber Efendi-
mizin Akraba İlişkilerini” anlattı.

Panelist moderatörü SÜ İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş’a, konuşmacılar; 
Prof. Dr. Seyit Avcı ve Doç. Dr. Yu-
suf Acar’a Selçuklu Müftüsü Nusret 
Karabiber tarafından hediye takdim 
edildi.

Programın sonunda Selçuklu 
Müftüsü Nusret Karabiber “Hadis-
lerle İslam Projesi” finalinde başarılı 
olan 3 öğrenciyi umreyle müjdele-
yerek bu yarışmaya katılan ve 10 
gün devam eden öğrencilerin de 
Çanakkale gezisiyle ödüllendirilece-
ğini söyledi. Panele katılan öğrenci-
ler arasında çekilişle belirlenen bir 
kişiye de umreye gönderilme sözü 
verildi. n HABER MERKEZİ

Çumra’da Mevlid Kandili bereketi

Geçtiğimiz günlerde Çin’nin 
Şian kentinden  kalkan yük tre-
ni  Kazakistan,Hazar Deniz’i,A-
zerbeycan ve Gürcistan’ı geçerek 
Kars’tan ülkemize geldi. Marma-
ray’ı geçerek Prag’a yola çıktı.

Bu normal bir tren geçişinin 
çok ötesinde bir gelişme.

Süveyş kanalının açılması ile 
önemini kaybetmeye başlayan 
ipek yolu, tekrar eski günlerine 
geri döndü.

Bu yolculuğun çok önemli yan-
sımaları olacak elbet.

Yenigün Gazetesi’nde ilk ya-
zım, Çumra Nereye Bağlı ?  sorusu 
idi. O zaman yapmış olduğum an-
ket ve gözlemlerimde; kimi insan 
Siyasi kimlik olarak Konya’ya, kimi 
İnsan,Türkiye’ye, kimi insan kendi 
köyüne, beldesine bağlı diye cevap 
vermişti. 

Ben o zaman bir pencere aç-
mak, farklı bir bakış açısının ge-
lişmesine katkı yapmak için, eko-
nomik düşünüp ve Çumra’nın 
içinden geçen demiryolunu dikka-
te alarak  iş yaparsak Çumra’nın 
demir yolu ile Doğu’da Çin’e Ba-

tı’da Londra’ya bağlanabileceğini, 
demir yolu ve deniz taşımasını bir-
likte düşünürsek  bütün dünyaya 
bağlanabileceğini yazmıştım. 

Çünkü gelişen dünyanın en 
önemli  unsuru  üretilen ürünü pa-
zara ulaştırmak, hammaddeyi ko-
lay temin etmek ve bunları yapar-
ken maliyeti de ihmal etmemektir.

İpek Yolu’ndan aylarca ker-
vanlarla yapılan taşımacılık, Sü-
veyş Kanal’ın açılması ile gemiler-
le birkaç ayı geçmeyecek sürelerde 
yapılmaya başlandı.

Günümüzde konteyner taşı-
macılığı ile bir ayda yapılan taşı-
macılık yeni demir ipekyolu ile12 
güne düştü.

Üstelik bu güzergah dünya 
ekonomisinin gelecekteki en güçlü 
ağırlık merkezlerinden geçiyor. 

Uzakdoğu, Orta Asya her za-
mankinden daha yakın.

1993’te Kazakistan’a ihracat 
yaparken Tır en erken 15 günde 
gidiyordu. Çoğu zaman 1 ayı bu-
luyordu. Şimdi Orta Asya 5 gün 
civarında.

Gelişme potansiyeli çok güçlü 

olan  ülkemizde bu 
yol pazara hızlı ulaşı-
mın kapılarını da ara-
ladı.

7 Haziran  2014  
tarihli  gazetemizde 
Konya Fuarı ve 35 
Milyar Dolarlık Kont-
rat  başlıklı yazım 

bu yolun açılması 
ile çok daha anlam-
lı oldu.(http://www.
konyayenigun.com/konya-fua-
ri-ve-35-milyar-dolarlik-kont-
rat-makale,2402.html)

Şimdi bize düşen bu yolun 
hakkını vermek.  Gelişmemizi ve 
hedeflerimizi yeni dünya düze-
ninde oluşan bu stratejik avantaja 
göre tekrar güncellemek.

Özellikle Konya artık pazarlara 
daha yakın.

Asya ve Avrupa’nın logistik ve 
dağıtım merkezi olmaya aday.

Çok iyi organize olunabilirse 
Avrupa’nın her şehrine Kontey-

ner taşımacılığında 
çok önemli bir avantaj. 
Özellikle Orta Avrupa.

Şimdi Konya Avru-
pa ve Asya piyasasına 
daha yakın. Ülkemiz de  
bu piyasalarda oyun 
kurucu güce kavuştuk-
ça Konya  bu yönde ge-
lişecek. Ortak akıl kul-
lanır ve doğru  hedefler 
konulabilirse Konya Ül-

kemizin lokomotifi olabilir.
Konya’da Güzel Şeyler Oluyor 

başlıklı yazımla 8 Ekim 2019’da  
yapılan girişimleri paylaşmıştım 
(http://www.konyayenigun.com/
konyada-guzel-seyler-oluyor-ma-
kale,8772.html)

Şimdi çok güzel hedefler koy-
mak ve altını doldurmamız lazım.

Klasik  iş adamlığının ötesine 
daha hızlı geçmek lazım.

Savunma Sanayi ile sınıf atla-
ma hazırlığı yapan Konya , Torku 
ile Asya, Avrupa ve Afrika’nın gıda 

deposu olma yolunda ilerlemesini 
güçlendirmesi lazım.

Demir İpek yolu ülkemizi stra-
tejik açıdan  çok farklı bir boyuta 
taşırken her ilimizin bu gelişme-
den ve güçten pay alması lazım.

Sıra küresel düzeyde sonuçlar 
üretecek girişimlerimizde.

Küresel düzeyde firmaların 
Konya’ya gelmesi ve üç kıtanın da-
ğıtım ve lojistik merkezi olma dü-
şüncesi çok değerli ancak bizlerin 
de küresel düzeyde başarılarımız 
olmalı. Yoksa  bizleri paraya boğar. 
Bu bağımsızlığımızın ipotek altına 
alınması anlamına gelir. 

Son zamanlarda gelişen olay-
lardan da anladık ki;  patentini 
kendimizin üretmediği  ürünlerin  
ipinin ucu küresel güçlerde kalı-
yor. Onların izni olmadan  hareket 
edemez hale geliyoruz.

Çok şükür çok değerli girişim-
lerle hızla  teknoloji alanında ge-
lişmeler oluyor. Ama çok yeterli 
değil. Çünkü diğerleri de gelişiyor.
Daha çok çalışmalıyız.

Ülkemizin parlayan yıldızı ola-
bilecek Konya’nın  ülkemiz ihraca-

tındaki payı  2 milyar dolar civarı 
bu ihracat rakamı ile beklenenin 
çok altında kalıyor.

Demir İpek yolu ile özellikle 
Türk dünyası potansiyeli   iyi de-
ğerlendirilmeli.

Çinli şirketlerle  Batıya açılına-
bileceği   gibi i Batılı şirketlerle de 
Uzakdoğu, Orta Asya, Orta doğu 
ve Afrika için ortak girişimler oluş-
turulabilir. 

Baştan kaliteli insan kaynakları 
olmak üzere, yeni teknolojiler ve 
yarının trendlerini dikkatli okuma-
lıyız.

Dünya 5 G’ye yeni geçerken 
Çin 6 G için çalışmaya başladı.

Yarının teknolojilerine kafa 
yormak ,bizi asıl stratejik güç ya-
pacak katma değeri yüksek üreti-
me ulaşmanın kapısını aralayacak.

Ben bildiğim yoldan şaşmam, 
göç giderken düzülür gibi düşü-
nüyorsak o zaman kopyacılığa de-
vam. Taklide devam.

Demir ipek yolu belki  bu 
ürünlerin kapısını da açtı amma 
bu Trenin Lokomotifi biz olmalı-
yız.

DEMİRDEN İPEK YOLU

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Divle obruk peyniri, ‘rokfor’ peynirine rakip

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 
mağarada üretilen Divle obruk pey-
niri, Fransızların dünyaca ünlü ‘rok-
for’ peynirine rakip olarak görülüyor. 
Bu yıl üretilen 45 ton peynir, yak-
laşık bir ayda tamamen satıldı. Böl-
geye yaklaşık 4,5 milyon lira katma 
değer sağlayan peynirin aromasını, 
olgunlaşması için bekletilen mağa-
radan aldığını ifade eden Ayrancı 
Belediye Başkanı Yüksel Büyükkar-
cı, ‘’Peynire aroma tadı veren de ma-
ğaranın mikroflora bakteri yapısıdır. 
Piyasada Türk rokforu olarak adlan-
dırılıyor. Fransa’nın rokfor peyniriyle 
eş değerdir. Hatta bir adımda önde-
dir’’ dedi.  

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü 
ve civar köylerde, nisan ve mayıs ay-
larında koyun ve keçi sütünden elde 

edilen peynirler, yine koyun ve keçi 
derilerinden yapılan tulumlara bası-
lıp, Divle Obruk Mağarası’na konu-
yor.  Olgunlaşma aşaması mağara 
sağlanan peynir ekim aylarında çı-
kartılıp, satılıyor. Köylüler tarafından 
yapılan ve 2017 yılında coğrafi işa-
ret tescilini alan Divle obruk peyniri, 
Fransızların dünyaca ünlü ‘rokfor’ 
peynirine rakip olarak görülüyor.

36 METRE DERİNLİĞİNDEKİ 
MAĞARA OLGANLAŞIYOR

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel 
Büyükkarcı, Divle obruk peynirinin 
236 metre uzunluğunda, 35 metre 
derinliğindeki mağarada olgunlaştı-
ğını belirtti. Büyükkarcı, şunları söy-
ledi: ‘’ Obruk mağarası 256 metre 
uzunluğunda, 36 metre derinliğin-
de, yaz kış ortalama sıcaklık derece-

si 7 derecedir. Nem oranı da yüzde 
99’dur. 

Divle obruk peynirini, önemli kı-
lan özelliklerden bir tanesi küçükbaş 
hayvanlarımızın meralarda doğal 
olarak otlaması, kekik, yavşan gibi 
otları yemesi ve bu hayvanlardan 
elde edilen sütten olmasıdır. 

Hiçbir fenni yem yedirilmiyor.  
İkinci önemli kılan özellikte, mağa-
ranın mikroflora, bakteri yapısıdır.  
Bu peynirler ilk konduğunda beyaz-
dır. Kuzu, keçi oğlak derilerinden 
elde edilen tulum içinde konuyor. 
1- 1,5 ay sonra tulumda, beyazım-
sı, mavimsi bir küf oluşur. Birkaç ay 
sonra bu kırmızıya dönüşür. 5 ayı ta-
mamladığında kıpkırmızı rengi alır. 
Bu şu demektir, artık peynir olgun-
laşmıştır.’’

45 TON 1 AYDA SATILIYOR, 4.5 
MİLYON KATMA DEĞER SAĞLIYOR  

Büyükkarcı, mağaranın kapa-
sitesinin 45 ton olduğunu ve bu 
peynirin 1 ay gibi kısa bür sürede sa-
tıldığını söyledi. Büyükkarcı, ‘’Mağa-
ramızın kapasitesi 45 tondur.  Bu yıl 
ortalama 100 liradan alıcı bulmakta-
dır.  Bölgemize yaklaşık 4,5 milyon 
katma değer sağlamaktadır.  Gün 
geçtikçe talep artmakta.  Fiyatta ona 
göre yükselmektedir.’’ dedi.  1990’lı 
yıllarda Fransız ve İtalyanların böl-
geye gelip mağaradaki bakterinin 
özelliğini araştırdıklarını hatırlatan 
Büyükkarcı, ‘’1990’larda Fransız ve 
İtalyanlar geldi.  Mağaradaki bakte-
riyi üretme adına; fakat üretemedik-
lerini biliyoruz. Bu mağaraya ait bir 
bakteri yapısı var.   Peynire aroma 

tadı verende bakteri yapısıdır.  Piya-
sada Türk rokforu olarak adlandırılı-
yor.  Fransa’nın rokfor peyniriyle eş 
değerdir.  Hatta bir adımda öndedir. 
Çünkü çocukluğumuzda ailemiz 
bunu penisilin diye yedirirdi.  An-
tibiyotik olarak birçok hekimde bu 
peyniri tavsiye etmektedir. Yüzde 
100 doğal üründür. Kırmızı rengi 
almayan peynir Divle obruk peyniri 
değildir.   Ekim ayı sonunda mağara-
dan çıkartılır ve bir ay kadar bir süre 
içinde tamamen biter.  Aralık ayında 
peynir bulamazsınız. Çünkü Ankara, 
İzmir, İstanbul’dan gelip buradan 
götürüyorlar. ‘’diye konuştu. 

Üreticilerden Taceddin Durna 
da bu yıl satışlardan memnun, oldu-
ğunu ve her geçen gün talebin arttı-
ğını söyledi. Durna, ‘’Geçen yıl kilosu 

60 liraydı, bu yıl 100 liraya satıyoruz. 
Memnunuz. Peynirin bir aylık sezo-
nu vardı ve bir ay içinde neredeyse 
tamamı satıldı. Buzdolabında sakla-
ma ömrü uzun ve bayatlama söz ko-
nusu olmaz. Her yıl biraz daha talep 
artıkça, satışlar hızlanıyor. Satış yö-
nünden bir sorunumuz yok.  Daha 
önce insanlar köyümüze geldiğinde 
peynirin tadına bakamıyordu. Şim-
di onun içinde bir ortam hazırlandı’ 
‘dedi. Durna, satış için kooperatif 
kurulduğunu ve artık yurt dışına da 
satış yapabileceklerini belirtti.  Dur-
na, ‘’Ürünümüz tamamen yöresel 
ve doğal. Süt sağılıyor, herhangi bir 
katkı maddesi olmadan mayalanıp 
peynir yapılıyor.  Annelerimizin, ba-
cılarımızın yaptığı peynirler’’ dedi.
n DHA

Kuruluşu çok eski yıllara dayanan ve ismini bir dönem Konya’ya göç eden muhacirlerden alan Muhacir Pazarı’nda yaklaşık 19 
ay önce başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı. Pazar, geçtiğimiz haftasonu itibarıyla hizmet vermeye başladı

Muhacir Pazarı yerine kavuştu
Kuruluşu çok eski yıllara daya-

nan ve ismini bir dönem Konya’ya 
göç eden muhacirlerden alan Mu-
hacir Pazarında yenileme çalışmala-
rı tamamlandı. Geçtiğimiz sene kış 
ayında yağan kar ile zarar gören Mu-
hacir Pazarının çatısında yenileme 
çalışmaları sona erdi. Mayıs ayında 
başlanan yenilenme çalışması ile bu 
sorun ortadan kaldırıldı. 11 bin 500 
metrekare alanı kapsayan pazar ala-
nına daha önce esnaf ve vatandaş 
için sorun teşkil eden çatı örtüsü ısı 
yalıtımı ile revize edildi. Muhacir Pa-
zarı esnafı Cumartesi ve Pazar günü 
Pazar alanında tezgahlarını açtı. Pa-
zar esnafı pazarın yenilenmesinde 
emeği geçen Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’a teşekkürlerini iletti.

PAZAR ALANINA TEŞEKKÜR 
PANKARTI

Konya Pazarcılar Esnaf Odası 
Başkanı Yasin Aktaş imzası ile Mu-
hacir Pazarının girişine teşekkür pan-
kartı asıldı. Asılan pankartta, “Yeni, 
modern Muhacir Pazarı’nı şehrimize 
ve esnafımıza kazandıran Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve Meram Belediye 
Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşek-
kür ederiz” ifadeleri kullanıldı. Öte 
yandan Konya Pazarcılar Odası ta-
rafından Pazar alanın içerisine Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya 
Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Yasin 
Akkaş’ın fotoğrafları asılarak “Bu gü-
zel Pazar yerini bizlere kazandırdığı 
için başkanlarımıza teşekkür ederiz” 
pankartı asıldı.

ESNAF PAZAR ALANINA 
KAVUŞMAKTAN MEMNUN

19 ay gibi sürede geçici olarak 
eski Atatürk Stadyumu’nun bulun-
duğu alana taşınan Muhacir Pazarı 
esnafı kış gelmeden tekrar modern 
hale getirerek vatandaşların ve ken-
dilerin hizmetine sunulan Muhacir 
Pazarına kavuşmanın mutluluğunu 

yaşıyor. Pazar esnafı pazarın yenilen-
mesinde emeği geçen Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’a teşekkürlerini ileti-
yor. Pazar esnaflarından Vahit Altun, 
“Pazarımız kış gelmeden tamamla-
narak bizlerin ve vatandaşların hiz-
metine sunuldu. Bizler bu durumdan 
oldukça memnun kaldık. Pazarımızın 
eski yerine taşınması güzel oldu. Pa-
zar alanının yenilenmesi biz esnaflar 
için oldukça iyi oldu. Bizler Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve Meram Belediye 
Başkanımız Mustafa Kavuş’tan Pa-
zar alanının civarında bulunan oto-
park sorunun çözümü konusunda da 
desteklerini bekliyoruz. Pazarımızın 
yanında bulunan okulların bahçele-
rini Pazar günü pazara gelen vatan-

daşlarımızın araçlarını koyabilmesi 
anlamında bir çalışmanın yerinde 
olacağını düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı. Bir diğer Pazar esnafı Kadir 
Uslu ise,“Pazarımız büyük emekler 
sonunda açıldı. Yenilenen pazarı-
mızdan oldukça memnunuz. Pazar 
alanımızda yollarımız geniş, müş-
terilerimiz rahatlıkla Pazar alanında 
alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. 
Mutluyuz. Pazar alanımızın yenilen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Mesut Can isimli Pazar esnafı ise, 
“Pazar alanını yenileyerek bizlerin 
hizmetine sunan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’a, Meram Belediye Başkanımız 
Mustafa Kavuş ve bu pazarın inşa-
atında görev alan herkese teşekkür 
ediyoruz.  Pazarımızın bir eksiği olan 

otopark sorununa da yetkililerin bir 
çözüm bulacağı kanaatindeyiz. Yine 
Pazar alanının yerleşiminde çatıyı 
taşıyan direklerin Pazar içerisinde 
olması ve bu direklerin bazı pazarcı 
arkadaşlarımızın tezgâhlarının önü-
nü kapatması bir sorun. Bu hafta 
tezgâhlarımızı kurduk. Ancak önü-
müzdeki haftalarda Belediye Başkan-
larımız ve Pazarcılar Esnaf Odamızın 
yeniden bu dizilişi gözden geçirerek, 
bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin 
giderilmesinin iyi olacağı düşünce-
sindeyim” ifadelerini kullandı.

‘EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Konya Pazarcılar Esnaf Odası 
Başkan Vekili Murat Petek de paza-
rının yenilenerek pazarcı esnafına ve 
Konyalıların hizmete sunulmasından 
dolayı emeği geçenlere teşekkür 

ederek, “Pazar alanını yenileyerek 
bizlerin hizmetine sunan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve Meram Belediye 
Başkanımız Mustafa Kavuş’a odamız 
ve pazarcı esnafımız adına teşekkür-
lerimizi iletiyoruz. Muhacir Pazarı-
mızda tezgâh açan esnaflarımızın 
Pazar alanının biran önce tamam-
lanarak hizmete girmesi konusun-
da bizlere taleplerini iletiyorlardı. 9 
Kasım itibariyle pazarımıza yeniden 
kavuştuk.  Muhacir Pazarı Konya’mı-
zın en eski pazarlarından. Tarihi  bir 
Pazar. Pazarımızın aynı yerde kalma-
sı da bizler için oldukça önemliydi. 
Aynı yerimizde de kaldık Allaha şü-
kür. Pazar alanımız 11 bin 500 met-
rekare alanda 500 yakın sebze ve 
meyve esnafımız. 200 yakın tuhafiye 
esnafımız ile Konyalılara hizmet veri-

yoruz. Pazarımız Cumartesi ve Pazar 
sebze, meyve, Salı günü ise tuhafiye 
olarak hizmet veriyor.  Bütün Konya 
halkını Konya genelinde bulunan pa-
zarlarımıza davet ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

‘PAZARLARIMIZDA GÜVENLİK 
TEDBİRLERİNİ ALIYORUZ’

Konya Pazarcılar Esnaf Odası ola-
rak Konya genelinde bulunan pazar-
larda gereken önlemleri aldıklarını 
ifade eden Petek, “Konya Pazarcılar 
Esnaf Odası olarak pazarlarımızda 
hem gece bekçileri, hem de gündüz 
güvenlik personellerimiz ile gereken 
önlemlerini alıyoruz. 

Bizler bu güzel pazarın en büyük 
sorunu olan otopark konusunun da 
çözülmesi konusunda da desteklerini 
bekliyoruz. Pazar alanımızın otopark 
sorunu mevcut. Bu konuda Pazar 
alanın yanında bulunan okullarımı-
zın bahçeleri otopark olarak kullanı-
lıyordu. Buraların yeniden otopark 
olarak hizmete sunulması ve Pazara 
gelen pazarcı esnafımızın rahatlıkla 
alışverişlerini yaparak evlerine dön-
melerin faydalı olacağına inanıyoruz” 
dedi.

VATANDAŞLARA PAZARA 
YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Muhacir Pazarının yenilenerek 
yeniden kendi yerinde hizmet ver-
mesi vatandaşlar tarafından oldukça 
memnuniyetle karşılandı. Pazar ala-
nına gelen vatandaşlar yenilenen Pa-
zar alanında rahatlıkla alışverişlerini 
yaparak evlerine döndüler. Vatan-
daşlar, “Uzun zamandır Konya’mızın 
en eski ve simge pazarlarından olan 
Muhacir Pazarında alışverişlerimizi 
gerçekleştiremiyorduk. 

Pazarımızın yenilenmesinin ar-
dından pazarımıza kavuştuk. Paza-
rımızın dizaynı oldukça güzel olmuş. 
Pazarımızda rahatlıkla alışverişleri-
mizi yapıyor ve pazarlarımızı geze-
biliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür-
lerimizi iletiyoruz. Pazar alanımızın 
civarında otopark sorunun çözümü 
noktasında yetkililerden desteklerini 
bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vahit AltunKadir Uslu Mesut CanMurat Petek
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Birçok kişi hayatının her alanında terleme rahatsızlığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Konya’da geliştirilen 
bir yöntem sayesinde bireylerin sosyal yaşantısını etkileyen aşırı terleme rahatsızlığının önüne geçildi

Ameliyatla aşırı 
terlemeye çözüm

Aşırı terleme rahatsızlığı bulunan 
bireyler ise sosyal hayata girmek-
te, diğer insanlarla sağlıklı iletişim 
kurmakta zorlanıyor. Özel Medova 
Hastanesinde gerçekleştirilen bir 
ameliyat ile bu rahatsızlığın önüne 
geçilebiliyor. Geliştirilen teknik sa-
yesinde hastalarda terleme ortadan 
kalkarken, ameliyat sonrası vücutta 
komplikasyonlar oluşmuyor. Terle-
meye sebep olan sinirlere müdahale 
edilmesiyle hasta ameliyattan sonra 
sağlığına kavuşuyor. Ameliyat bittik-
ten yaklaşık 1 gün sonra ise taburcu 
olabiliyor.

Bölgesel aşırı terlemeyle ilgili 
mağdur olan hastaların sosyal ve psi-
kolojik olarak mağduriyet yaşadıkları-
nı belirten ve dünyada ilk defa yapılan 
terleme ameliyatını gerçekleştiren 
Özel Medova Hastanesi Göğüs Cer-
rahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, 
bu tür kişilerin topluma karışma so-
runu yaşadıklarını, meslekleri ya da 
sosyal ortamları gereği terlemeden 
dolayı mağduriyetlerinin görüldüğü-
nü belirtti. Op. Dr. Özkan, “Örneğin 
aşırı el terlemesi nedeniyle sınava 
girecek öğrenciler ya da sürekli baş-
kalarıyla tokalaşması gereken meslek 
gruplarındaki kişiler bu fonksiyonları-

nı yerine getirememekten şikayetçi-
ler. Aşırı terlemenin altında yatan bir 
sebep yok. Ortamın sıcaklığıyla ilgili 
bir terlemek değil. Sıklıkla psikolojik 
stres durumlarında terleme aşırı de-
recede artmakta. Yani birey kışın da 
terleyebiliyor, yazın da terleyebiliyor” 
dedi.

‘BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİYİ 
GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ’

İki tip aşırı terleme bozukluğuy-
la karşılaştıklarını kaydeden Op. Dr. 
Özkan, “Birincisi bölgesel aşırı ter-
leme dediğimiz el, koltuk altı ve yüz 
bölgesine izole aşırı terleme bozuk-
luğu, ikincisi ise yaygın vücut terle-
mesiyle ortaya çıkan aşırı terleme 
bozukluğu. Bugüne kadar bölgesel 
aşırı terlemeyle ilgili ameliyatlar ba-
şarılı bir şekilde gerçekleştiriliyordu. 
Ancak yaygın gövde terlemesiyle 
alakalı bir tedavi yöntemimiz mev-
cut değildi. Aynı zamanda bölgesel 
aşırı terlemeyle ilgili ameliyat olan 
hastalarımızın yaklaşık yüzde 2 ile 15 
arasında refleks terleme dediğimiz 
gövdenin başka yerlerinde göbek 
gibi, sırt gibi, kasık gibi bölgelerde 
aşırı terleme durumları ortaya çıkı-
yordu ameliyatın yan etkisi olarak. Bu 
tür durumlarda da sıklıkla bir tedavi 

olanağımız yoktu. Ancak geliştirdiği-
miz ameliyat yöntemi sayesinde hem 
refleks terleme dediğimiz yan etkiyle 
ortaya çıkan durum hem de yaygın 
vücut terlemesi olarak gördüğümüz 
olgularda başarılı bir şekilde tedaviyi 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız” şek-
linde konuştu.

‘BAŞARI ORANI YÜZDE 100’
Nöromonitörizasyon cihazı kul-

lanılarak aşırı terleme sorununun 
çözüldüğü bu ameliyatın dünyada 
ilk defa kendileri tarafından ger-
çekleştirildiğini vurgulayan Op. Dr. 
Özkan, “Nöromonitörizasyon cihazı 
normalde beyin cerrahisi tarafından, 
ortopedi tarafından kullanılan, ameli-
yatlarda sinir hasarının önlenmesine 
yönelik olarak kullanılan bir yöntem. 
Biz bu yöntemi terlemeye yol açan 
sinirlerin tespiti ve haritalandırılması 
aşamasında kullandık. 

Dolayısıyla gereksiz yere müda-
hale ya da yanlış yere müdahale gibi 
sorunların tamamen önüne geçildi. 
Hedefe yönelik olarak sinirin tespiti, 
işaretlenmesi ve müdahalesi nöro-
monitörizasyon cihazı sayesinde sağ-
lıklı bir şekilde başarıldı. Başarı oranı 
yüzde 100. Hem refleks terleme 
mağdurları hem de yaygın vücut ter-

lemesiyle ilgili mağdur olan hastalar 
bu ameliyattan çok fayda görecekler-
dir” ifadelerini kullandı.
‘UYKUDAN UYANIP 5 SEFER ÇAMAŞIR 

DEĞİŞTİRDİĞİM OLDU’
Yaklaşık 30 yıldır aşırı terleme 

problemiyle mücadele eden ve 12 yıl 
önce bu şikayetiyle ilgili ilk ameliyatı-
nı olan 41 yaşındaki Muammer Türk-
men, “Bu aşırı terleme problemini 
ben 11 yaşından beri çekiyorum. 12 
yıl önce Konya Numune Hastanesi-
ne şikayetimden dolayı başvurdum. 
Ameliyat dediler, ameliyat oldum. 
Ameliyattan 3 sene sonra şikayetim 
geçmedi. Tekrar bu şikayetten dolayı 
başvuru yaptım. 

Tekrar ameliyat dediler. Tabii 
bu ameliyatlardan sonra terlemem 
git gide sıklaştı. Benim bir gecede 
uykudan uyanıp 5 sefer çamaşır de-
ğiştirdiğim oldu. Toplum içine doğru 
düzgün giremiyordum. Ameliyatımız 
başarılı geçtiği için şuan hiçbir riski 
yok. Üzerinden 10-15 gün geçme-
sine rağmen şuan çok iyiyim. Her-
hangi bir terleme yok, sadece alında 
bir terlemem var. Hocama güveni-
yorum her zaman için. Keşke daha 
önce tanısaydım hocamı” diye ko-
nuştu. n İHA

Vefatının 81. yılında 
düzenlenen törenle anıldı

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 
81. yılında düzenlenen törenlerle 
anıldı. Vefat yıldönümünde yapı-
lan açıklamalarda, Türk milletinin 
Atatürk’ü yetiştiren yüce bir millet 
olduğu, Atatürk’ün halkın ortak 
paydası olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, ebediyete intikalinin 81. yıl 
dönümünde düzenlenen törenle 
anıldı. Anıt Meyda’nında düzenle-
nen törene, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs 

Komutanı Tuğgeneral Fidan Yük-
sel, protokol mensupları, askeri ve 
mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

Program Atatürk Anıtı’na çe-
lenk konulmasıyla başladı. Daha 
sonra saat 09.05’te sirenler çalındı 
ve saygı duruşunda bulunularak 
İstiklal Marşı okundu. Buradaki 
törenin ardından program, Devlet 
Tiyatrosu Salonu’nda devam etti. 
Konya Lisesi Müdürü Zübeyir Ya-
vuz’un günün anlam ve önemini 
ifade eden konuşmasının ardından 
Konya Lisesi öğrencilerinin hazırla-
dığı tiyatro ve ‘Veda’ isimli orator-
yo gösterisiyle program sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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81 ilde eş zamanlı ‘Türkiye 
Güven Huzur 6’ uygulaması

Türkiye genelinde eş zaman-
lı gerçekleştirilen Türkiye Güven 
Huzur-6 uygulamasında 699 bin 
602 şahıs sorgulanırken, çeşitli 
suçlardan aranan bin 476 şahıs ya-
kalandı. İçişleri Bakanlığından ya-
pılan yazılı açıklamaya göre, genel 
asayişin ve kamu düzeninin deva-
mının sağlanması amacıyla kamu 
kurum ve kuruluşları civarında, 
stratejik öneme haiz bölgelerde, 
özellikle vatandaşların yoğun ola-
rak bulundukları yerlerde İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdür-
lüğü, Jandarma Genel Komutan-
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
birimleri tarafından ülke genelinde 
eş zamanlı olarak Türkiye Güven 
Huzur-6 uygulaması gerçekleş-
tirildi. Uygulama, terör örgütüne 
müzahir şahısların yoğun olarak 
bulunabileceği yerler ile buralara 
ulaşımda kullanabilecekleri bul-
var, cadde ve sokaklarda, vatan-
daşların yoğun olarak bulunduğu 
eğlence ve etkinlik yapılan mey-
danlarda, fuar ve kutlama alanla-
rında, park-bahçeler gibi yerlerde 
gerçekleşti. 69 bin 246 personel 
ve 236 dedektör köpeğin katıldığı 
uygulama 5 bin 646 noktada yapıl-
dı. Uygulamada 699 bin 602 şahıs 

sorgulandı, 2’si FETÖ üyeliği, 4’ü 
adam öldürme, 14’ü uyuşturucu 
madde ticareti, 4’ü çocuğun cin-
sel istismarı suçlarından aranan 
toplam bin 476 aranan şahıs yaka-
landı. 13’ü çocuk olmak üzere 31 
kayıp şahıs da bulundu. Bin 958 
şahsa adli-idari işlem yapılırken, 
104 şahıs gözaltına alındı.

218 BİNDEN FAZLA 
ARAÇ KONTROL EDİLDİ

218 bin 67 aracın kontrol edil-
diği uygulamada, 6 bin 464 araca 
işlem yapıldı. 91 adet aranan araç 
tespit edilirken, bin 510 adet araç 
trafikten men edildi. 11 bin 484 
adet metruk bina kontrol edilirken, 
31 bin 773 umuma açık iş yeri 
denetlendi. Bu denetimlerde 229 
umuma açık iş yerine işlem yapıl-
dı, 10 adet iş yeri kapatıldı. Uygu-
lamada ayrıca 27 adet ruhsatsız ta-
banca, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 
18 adet kurusıkı tabanca, 365 adet 
mermi, 10 adet kesici/delici alet, 
817,2 gram esrar, 12 gram ero-
in, 133,4 gram bonzai, 75,9 gram 
metanfetamin, 14 adet ecstasy, 5 
adet captagon, 28 adet sentetik 
ecza, bin 940 paket kaçak sigara 
ve 97 litre kaçak içki ele geçirildi.
n İHA

Topluma faydalı olmak arzusuyla biraraya gelen hayırseverlerin kurduğu Konya Huzura Davet Derneği 
yoğun katılım ile açıldı. Okunan duaların ardından misafirlerle yemek yenildi, sohbet edildi

Huzura Davet Derneği 
törenle hizmete açıldı

Parsana Mahallesinde hizmet 
vermeye başlayan Huzura Davet 
Derneği yoğun bir katılım ile açıldı. 
Açılışın ardından akşam namazı kılı-
narak davetlilere yemek ikram edil-
di. Sohbetler eşliğinde devam eden 
açılışta derneğin vereceği hizmetler 
ve düzenlenecek etkinlikler hakkın-
da bilgi verildi. Açılış konuşmasını 
yapan Huzura Davet Dernek Başka-
nı Yusuf Şimşir, “Bizleri yoktan var 
eden alemlerin Rabbi Allah’a hamd 
olsun. Birkaç arkadaş bir araya gel-
dik ve toplum için, din kardeşlerimiz 
için neler yapabiliriz, nasıl faydalı 
olabiliriz diye düşünürken böyle bir 
dernek kurarak sizlere hizmet ver-
me kararı aldık. İslam dini bilindiği 
üzere sosyal ve yardımlaşmayı em-
reden bir dindir. Sadece namaz kılıp 
oruç tutmaktan ibaret olmayan bir 
din. Peygamber efendimiz (sav)’in-
de buyurduğu gibi komşusu açken 
tok yatan bizden değildir. Cıktığımız 
yolda gayemiz, toplumda unutu-
lan İslam’ın güzelliklerini ön pla-
na çıkarmak, bunu ilk olarak kendi 

nefsimizde yaşamak ve din kardeş-
lerimize yaşatmaktır. Toplumdaki 
yardımlaşma duygularını yeniden 
canlandırarak insanların birlik ve 
beraberlik içinde birbirlerine sıkı sıkı 
sarılarak yaşamalarına vesile olmak-
tır. En önemlisi ise insanlar arasın-
daki kardeşlik duygusunu canlandır-

maktır. İşimizin kolay olmadığının 
ve yükümüzün ağır olduğunun far-
kındayız. Ancak Allah buyuruyor ki 
‘Sen Allah’ın dinine yardım edersen 
Allah’ta sana yardım eder.’ Şüphe-
siz bu ayet doğrudur ve Rabbimiz 
bizden yardımını esirgemeyecektir. 
Bizler de önce Allah’ın yardımı, son-

ra da siz kardeşlerimizin yardımları 
ile bu yükün üstesinden geleceğiz” 
dedi. “Derneğimizin adından da 
anlaşılacağı üzere, toplumumuzun 
huzura, güvene, yardımlaşmaya ve 
kenetlenmeye ihtiyacı var” diyen 
Başkan Yusuf Şimşir, “Bir nebze de 
olsa bunu sağlamak için bu adımı at-
tık. Bu derneği biz kurduk fakat siz-
lerindir. Haftanın her günü buraya 
gelme ve sizlerle buluşma hedefin-
deyiz. Amacımız devlet kurumların-
dan, sivil toplum kuruluşlarından ve 
gücü yeten vatandaşlarımızdan yar-
dımlar alıp, ihtiyacı olan kardeşleri-
mize ulaştırmaktır. Topluma faydalı 
olmak adına sizlerden gelecek her 
türlü fikre ve yardıma ihtiyacımız 
var. Her cumartesi akşamı burada 
ilmi sohbetler düzenleyecek ve ilim 
yaymaya devam edeceğiz. Toplu-
mumuz ilme muhtaç ve Peygamber 
efendimiz, ‘İlim Çin’de dahi olsa ona 
ulaşınız’ buyuruyor. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. Katıldığınız için 
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
n BERKCAN BAŞ

ATM Ateş Madeni Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ateş’in kayını 
Muhammet Doğan düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

Şükran ve Muhammet 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Turizmde güncel 
meseleler konuşuldu 

ATM Ateş Madeni Eşya Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Ateş’in ka-
yını Muhammet Doğan düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Lale- Hasan Korkmaz çiftinin kızı 
Şükran ile Mehmet- Mavişe Doğan 
çiftinin oğlu Muhammet düzenle-
nen düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Düzenlenen düğün töreninde 
genç çiftleri yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. Gerçekleştiren 
düğünde davetlilere geleneksel 
Konya düğün pilavı ikramında bulu-
nurken,  Korkmaz ve Doğan aileleri 
davetlilerle tek tek ilgilenerek “Ha-
yırlı olsun” temennilerini kabul etti. 
Mutlu günlerini ölümsüzleştiren 
genç çift ise bol bol hatıra fotoğrafı 

çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün 
Gazetesi olarak Korkmaz ve Doğan 
ailelerine hayırlı olsun temennileri-

mizi iletiyor, Şükran –Muhammet 
çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz. n MEVLÜT EGİN

Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi tarafından “Güncel Ge-
lişmeler Işığında Turizm Eğitimi” 
konferansı düzenlendi. SÜ Müze 
konferans salonunda düzenlenen 
konferansa konuşmacı olarak Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bilgehan Gülcan; Selçuk Üniversite-
si Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık ve Turizm Fakültesi 
öğretim üyeleri katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Turizm Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Necmi Uyanık. “Tu-
rizm endüstrisi ülkemiz için temel 
kalkınma gücü olmalıdır. Sürdürü-
lebilir kalkınma ile birlikte kültürel 
mirasta ortak vizyona ihtiyaç vardır. 
Turizm endüstrisi yerel halkla bir-
leşmelidir. Turizmde kültürel çe-
şitlilik dikkate alınmalıdır. Bunu da 
multidisipliner yaklaşımla yapmalı-
yız.  Eğitimde başarı multidisipliner 
bir bakış açısıyla gelir. Herkes için 
faydalı turizm gereklidir. Programa 
katılan tüm öğrenci ve öğretim ele-
manı arkadaşlarıma teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak 
davet edilen Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, 
“Turizm dediğimiz 1960’lı yıllarda 
parlayan bu fenomen o kadar bü-
yük bir sektörel güç oluşturmuş ki, 
birçok disiplin, bilim disiplini ya da 
bilim dalı buna ilgi duymaya başla-
mış. Cafer Caferi diye bizim ünlü bir 
bilim insanımız var. Onun 1990’lı 
yıllarda yaptığı bir tablo var. Hemen 

arkasından başka bir bilim insanının 
yaptığı bir araştırma var. O bakmış 
mesela turizm ile ilgili yapılmış 
yüksek lisans çalışmaları, doktora 
çalışmaları, hangi bilim insanları ta-
rafından yapılmış. Avrupa’da acaba 
demiş hangi bilim disiplinleri turizm 
çalışıyor. Ortaya böyle çok disiplinli 
bir alan çıkmış. Şimdi sizin aslın-
da lisans derslerinde gördüğünüz 
derslerin içeriği sadece turizmciler 
tarafından oluşturulmadığını bilme-
lisiniz. Ekonomist, psikolog, sosyo-
log, çevrebilimci, mühendis, mimar, 
pazarlamacı bununla uğraşmış. 
Kendi içinde konaklama yöneticili-
ği diye bir disiplin ortaya çıkmış. O 
uğraşmış, bu uğraşmış, şu uğraşmış 
ortada bir turizm bilgisi çıkmış. İşte 
sorunumuz biraz buradan başlıyor. 
Her biri kendi jargonunu aktarmış 
kendi dilini aktarmış. Şimdi bir bi-
limin bilim olabilmesi için şartları 
var. Mesela kominitesi olacak. Bir 
tane bu şu demek kendine ait bir 
meslek topluluğu, kongrelerde bir 
araya gelebilen, ortak dilde konuşan 
bir kominite olacak, periyodikleri 

olacak. Biz bunlara makaleler yaza-
cağız, dünya bu makaleler arayıcılı-
ğıyla üretilen bilgiye ulaşacak. Diğe-
ri bir jargonu olacak yani kendi dili 
olacak ve her bilimin kendine özgü 
bir jargonu vardır turizmde de bu 
oluşuyor. Bir diğeri ise paradigması 
oluşacak ve biz bir bilim dalıyız diye 
meşrutiyetimizi kanıtlamak için or-
taya çıkacağız. Şimdi 1990’lardan 
itibaren bu tartışma yapılır. Cafer 
Caferi’nin mesela 1990’larda yaptı-
ğı bir sınıflaması vardır. Cafer Caferi 
ismi bizim alanımızda önemli bir 
isimdir. Turizm tarihinin mihenk 
taşlarından bir tanesidir” ifadelerini 
kullandı.  Turizmin ortaya çıkışından 
itibaren gelişmelerini ve bilim olma 
sürecini aktaran Prof. Dr. Bilgehan 
Gülcan konuşmasının devamınday-
sa turizmin günümüzdeki gelişme-
lerine ve sorunlarına değindi.

Program, Turizm Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Necmi Uyanık tara-
fından Prof. Dr. Bilgehan Gülcan’a 
plaket takdiminin ardından toplu 
fotoğraflar ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe verilerde 
yükselişe geçti

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı evinde 3-2 
mağlup ederken kendi adına da sezonun ilklerini yaşadı. 
Sarı-lacivertliler Süper Lig’de geride kalan 10 haftada 
hiç kırmızı kart görmezken, Kasımpaşa karşısında 72. 
dakikada Isla yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart 
gördü. Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağ-
lup eden Fenerbahçe’de sezonun ilkleri yaşandı. Geride 
kalan 10 haftada kırmızı kartla tanışmayan sarı-lacivertli 
ekipte, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında Mauricio Is-
la’nın gördüğü kırmızı kart sonrası ilk kez bir oyuncu maçı 
kart cezası sebebiyle tamamlayamadı. Fenerbahçe aynı 
zamanda Avrupa’da 10.1 kart başına faul ile 116 takım 
arasında en az kart gören takımlar listesinde 3. sırada yer 
aldı. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği per-
formansla ofansif sıralamalarda lider konumda yer aldı. 
Sarı-lacivertliler 770 atak aksiyonu, 30 kafa vuruşu, 127 
şut pası ve 192 isabetli şut istatistikleriyle Süper Lig’in zir-
vesinde yer alıyor. Ancak 192 isabetli şutta 21 gol atılması 
da dikkatlerden kaçmadı. n İHA

Emre Demir 
tarihe geçti

Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği 
ile karşılaşan Kayserispor’un beraberlik golünü atan Emre 
Demir lig tarihine geçti. Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği 
ile karşı karşıya gelen Kayserispor’da 15 yaşındaki Emre 
Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı beraberlik 
golü ile lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç 
oyuncu fileleri havalandırmasının ardından büyük sevinç 
yaşadı. Karşılaşma 2-1 Gençlerbirliği’nin üstünlüğü ile 
sona erdi. n İHA

Gençlerbirliği’ne 
Hamzaoğlu etkisi

Süper Lig’in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kay-
serispor’u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik 
Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Bu galibiyet güzel günle-
rin başlangıcı olsun” dedi. Gençlerbirliği iki hafta önce 
göreve gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa 
geçti. Önceki hafta Konyaspor deplasmanından 1 puanla 
dönen Ankara ekibi, bu hafta da Kayserispor’u mağlup etti. 
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Güzel 
bir galibiyet aldık. Kendi sahamızdaki ilk galibiyet olduğu 
için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin bir 
başlangıcı olsun. Maça iyi başladık. Pozisyon üreterek gol 
arayarak geçirdik. Golden sonra geriye yaslanma duru-
muna geldik. Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemeye-
ceğim. Fakat bu tür maçlar zordur. Takımım iyi mücadele 
etti. 1-1’den sonra teslim olmadı. Tekrar kazanmak için bir 
hamle daha yaptı ve golü bulduk. Bugün anlamlı bir forma 
ile çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle andık bir 
kez daha ruhu şad olsun. Önümüzdeki milli arayı iyi değer-
lendirip Kasımpaşa maçına eksiklerimizi tamamlaya çalı-
şacağız. Eksiklerimiz var. Ama bunu yapacak potansiyele 
sahibiz” ifadelerini kullandı. n İHA

Trabzonspor taraftarlarından hakemlere sessiz protesto
Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü 
önünde “sessiz” oturma eylemi yaptı.

Taraftar derneklerinin üyeleri ve taraftar 
gruplarının liderleri, Süper Lig 2019-2020 Cemil 
Usta Sezonu’nda, Trabzonspor’un maçlarında 
hakem hataları yapıldığı gerekçesiyle TFF Trabzon 
Bölge Müdürlüğü önünde toplandı.

Hatalara tepki göstermek için sessiz oturma 
eylemi gerçekleştiren grup, Müdürlüğün kapısına 
“Temiz Futbol” yazılı siyah çelenk bıraktı.

Gruplar adına konuşan Trabzonlu Gençler 
taraftar grubunun “Jan” lakaplı lideri Mehmet 
Fındıkçı, herkese eşit düdük çalınmasını 
istediklerini söyledi.

Fındıkçı, geçen hafta oynanan Göztepe-
Trabzonspor maçındaki hakem hataları 
sonrasında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu ve bir yöneticinin açıklamaları nedeniyle 
ceza aldığını anımsatarak, “PFDK’nin, bizim 
başkanımıza ve yöneticilerimize verdiği ceza 
yanlıştır. Hakemler herkese adaletli düdük 
çalsınlar. Maç sahada kazanılsın, masa başında 

değil. Biz adaletli düdük çalan hakemler istiyoruz, 
iyi bir federasyon ve temiz futbol istiyoruz.”  
ifadelerini kullandı. 

Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı 
Adem Söğüt ise eylemin Trabzonspor’a yapılan 
haksızlıkların süregelmesiyle başladığını belirtti.

Hakem hatalarıyla Trabzonspor’un önünün 
kesilmeye başlandığını ileri süren Söğüt, 
“Arkadaşlarımızla birlikte biz de bugün temiz 
futbol için futbolun sadece sahada oynanması için 
sessiz bir oturma eylemi gerçekleştiriyoruz.” dedi. 

Faroz Taraftar Derneği Başkanı Emrah 
Urcu da özellikle son oynanan Göztepe 
maçında Sosa ve Sörloth’a yapılan hareketlerin 
görmezden gelindiğini ileri sürerek, “Merkez 
Hakem Kurulunun (MHK), ‘Bariz hatalarda VAR 
sistemine gidilecektir ve bu bariz bir hata değildir’ 
açıklaması tam bir skandaldır. Geçmiş senelerde 
Trabzonspor üzerinden yapılan hakem hataları 
hafızalarda tazeliğini korurken tekrar buna benzer 
hatalar ile Trabzonspor’un önünün kesilmesine 
camia olarak müsaade etmeyeceğimizi herkes 
bilmelidir.” ifadelerini kullandı.  n AA

Ligdeki ilk maç 
Galatasaray’ın

Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşan Gaziantep ile Galatasaray maçında ilk galip sarı-kırmızılılar oldu. Süper Lig’in 11. 
haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takım lig tarihinde ilk kez mücadele etti. İlk 

randevundan sarı-kırmızılılar galip çıktı. Aslan puanını 19’a  yükseltirken, kırmızı-siyahlılar ise 15 puanda kaldı

Futbolda milli mesai bugün başlıyor
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyona-

sı (EURO 2020) Elemeleri’nde 14 Kasım Perşembe 
günü İstanbul’da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de 
deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu’ndaki 
son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul’da baş-
layacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 
saat 14.00’te Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplan-
tısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını 
akşam saatlerinde aynı tesislerde gerçekleştirecek.

Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom 
Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Milliler, Andorra ile deplasmanda oynayacağı 
karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul’dan 
İspanya’nın Barselona kentine gidecek ve buradan 

Andorra’ya geçecek.
Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele An-

dorra La Vella’daki Ulusal Stadyum’da TSİ 22.45’te 
oynanacak. 

H Grubu’nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer 
beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli 
Takım, averajla Fransa’nın önünde lider durumda 
bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik 
halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma 
öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı ga-
rantileyecek. 

ADAY KADRO AÇIKLANDI
Teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği A Mil-

li Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşe-

hir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat 

(Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım 

Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester 
City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih De-
miral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schal-
ke 04), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut 
Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, 
Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan 
Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, 
Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay 
Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre 
Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu 
(Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun 
(Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).  n AA

Gaziantep FK ile Galatasaray ilk ma-
çını daha önce 2013-2014 sezonunda Tür-
kiye Kupası 4. Turu’nda oynamıştı. Türk 
Telekom Stadyumu’nda oynanan müca-
deleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucun-
da 6-5 kazanmıştı.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer 
Bayram, Gaziantep FK maçında attığı 
golle bu sezon ilk kez rakip fileleri hava-
landırdı. Ömer’in 3 de asisti bulunuyor. 
Bu sezon başından beri gösterdiği başa-
rılı performansla dikkatleri üzerine çeken 
Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bay-
ram, Gaziantep FK maçında da başarısını 
sürdürdü. Ömer, müsabakanın 21. daki-
kasında uzaktan attığı golle takımını 1-0 
öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu bu se-
zon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 
11’de başlayan Ömer, 66. dakikada yerini 
Jean Michael Seri’ye bıraktı. Bu sezon 10 
resmi maçta görev alan Ömer Bayram’ın 3 
de asist bulunuyor.

TAYLAN ANTALYALI 
İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcu-
su Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçıyla 
birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma 
giydi. Bu yaz transfer döneminde Gala-
tasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı, 
Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı 
formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada 
Adem Büyük’ün yerine dahil oldu ve ilk 
Galatasaray forması giyme heyecanını 
yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu BB Erzu-
rumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi 
müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans 
sergilemişti.

TAŞDEMİR’DEN ASİST
Galatasaray’ın sol beki Emre Taşde-

mir, Gaziantep FK karşısında bu sezonki 
ilk asistini yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih 
Terim’in Gaziantep FK maçında Yuto Na-
gamoto’nun yerine görev verdiği Emre 
Taşdemir karşılaşmada başarılı bir per-
formans sergiledi. Emre müsabakanın 
43. dakikasında da Sofiane Feghouli’nin 
golünde pası veren isim oldu. 24 yaşın-
daki futbolcu bu sezonki ilk asistini yaptı. 
Emre Taşdemir bu sezon daha önce de Si-
vasspor maçında görev almıştı. Mücade-

le 11’de başlayan Emre 90 dakika forma 
giydi. Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu 
Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçıyla 
birlikte bu sezon golle tanıştı. Süper Lig’in 
11. haftasında deplasmanda Gaziantep 
FK ile mücadele eden Galatasaray’da Ce-
zayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon 
bir ilki yaşadı. Mücadelenin 43. dakika-
sında sahneye çıkan Feghouli takımının 
ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 
böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 
11’de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika 
sahada kaldı. Bu sezon 12 resmi karşılaş-
mada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 
1 de asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon 40 
resmi maçta 13 gol, 7 asistlik performans 
sergilemişti.

KIRAN KIRANA MAÇ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih 

Terim, Gaziantep FK maçının ardından 
yaptığı açıklamada, “Sonuna kadar kıran 
kırana geçen bir maçtı” dedi. Gaziantep 
FK’yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı alan 
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Te-
rim, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini 
ve sonuna kadar kıran kırana geçen bir 
maç oynadıklarını belirterek, “Bize Gala-
tasaray’da formayı alınca bırakmamayı 
öğrettiler. Forma için mücadele etmeyi 
öğrettiler. Biz de oyuncularımızdan forma-
yı bırakmamalarını rica ediyoruz. Bugün 
daha başlama ile sonu arasında ilk yarı 
özellikle istediğimiz Galatasaray’a yakın 
bir Galatasaray vardı. Yorulana kadar bazı 
oyuncularımı hiç çıkarasım yoktu. Sonu-
na kadar kıranla geçen bir maçtı. Ciddi 
disiplinli geçen bir maçtı. İkinci yarıda da 
iyi çıkışlar oldu. Real maçında herhalde 
Antep maçını düşünüyorlardı. Prensip ola-

rak bunu belli eden teknik adam değilim. 
Oyunculara kırgınlığım olmaz. Ne kadar 
kırgın olsanız da onlarla çalışmanız gerek. 
Hislerinizi belli edemezsiniz. Uyumadım, 
hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da 
geçmiş değildi. Beni ekran başında sey-
redenlerin ne anladığını biliyorum. Bizler 
çok mağlup olduk, çok da yendik. Müca-
dele edilmiyorsa beni çok üzer. Taraftarın 
kıymetini bilmek lazım. Heves ve heye-
can varsa, size Allah da yardım ediyor. 
Kaybedilenlerin bedelini en yukarıdan en 
aşağıya ödüyoruz. Hak edenler bu bede-
li ödeyecekler. Ümit ederim bu maç bir 
kırılma maçı olur. Maçın ilk yarısı bizim 
oynağımız maçlardan en iyi oynadığımız 
dönem oldu. Daha fazla gol de atabilirdik. 
Birçok şeyi çok iyi yaptık. Bu formatta oy-
nayabiliriz, ama oyunun gidişatına göre 
değiştirebiliriz” dedi. n İHA
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Dev Kartallar 
içerde kazandı!
Türkiye Basketbol Ligi’nde üst sıraları hedefleyen temsilcimiz Konyaspor, 5.hafta maçında 
Petkim Spor’u konuk etti. Yeşil beyazlılar ilk yarısı 31-28 biten karşılaşmada güçlü rakibini 

71-65 yenmeyi başardı. Bu sonuçlar Dev Kartal, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Kon-
yaspor Basketbol, sezonun 5.hafta maçın-
da Petkim Spor’u konuk etti. 

Ligde üst sıraları hedefleyen yeşil be-
yazlı takım, iyi başladığı maçın ilk yarısını 
31-28 önde kapattı. 

İkinci yarıda da rakibine üstünlüğünü 
kabul ettiren Dev Kartal, karşılaşmadan 71-
65 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Konyaspor Basketbol ligde-
ki üçüncü galibiyetini aldı. 

9.sıraya yükselen Konya ekibi önümüz-
deki hafta Yalova Spor’u konuk edecek.

KARTAL MAÇA İYİ BAŞLADI
Temsilcimiz Konyaspor Basketbol, 

Petkim Spor ile oynadığı maça iyi başladı. 
Rakibinin savunmadaki hatalarını iyi de-
ğerlendiren yeşil beyazlı takım, savunma-
da da Goodwin ile etkili oldu. Dev Kartal’da 
Mehmet Özdoğan, Tufan Önen ve Berkay 
Sinirlioğlu sayıları ile maçın en skorer 
isimleri oldu. Mücadelenin ilk yarısı 31-28 
Konyaspor Basketbol’un üstünlüğü ile sona 
erdi. İkinci yarıda da rakibine göre üstün bir 
oyun ortaya koyan temsilcimiz farkı kapan-
masına izin vermedi. Mücadeleci bir oyun 

ile alış alan Konya ekibi maçı 71-65 kazan-
dı. Bu sonuçla Konyaspor Basketbol ligdeki 
üçüncü galibiyetini aldı ve 8 puanla 8.sıra-
da yer aldı. Petkim Spor ise haftayı 7.sı-
rada kapattı. Dev Kartallar, ligdeki 6.hafta 
maçında Yalova Spor’u konuk edecek. 
Mücadele 16 Kasım Cumartesi günü saat 
16.00’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanacak.

LİGDE BALIKESİR LİDERLİĞİ SÜRÜYOR
Konyaspor Basketbol’un da mücadele 

ettiği Türkiye Basketbol Ligi’nde oynanan 5 
maçı da kazanan Balıkesir Büyükşehir Be-

lediyespor liderliğini sürdürüyor. Ege ekibi 
bu hafta Anadolu Basket’i yenerek 5.galibi-
yetini aldı. Ligde haftanın sonuçları şu şe-
kilde; Bornova Belediyespor 84 – 66 Yalova 
Spor, 1881 Düzce Belediye 64 – 75 Bandır-
ma Kırmızı, Merkezefendi Belediyesi 85 
– 87 Mamak Belediyesi, Final Gençlik 73 
– 80 Fethiye Belediyespor, Manisa Büyük-
şehir Belediye 64 – 69 Akhisar Belediyesi, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 95 – 72 
Anadolu Basket, Konyaspor Basketbol 71 
– 65 Petkim Spor, Samsumspor 101 – 92 
Gemlik Basketbol. n MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor Kulübü Eskrim antrenörü Yusuf Barsbuğa 
ve sporcusu Hilmi Taha Ekenler, 23 Gençler Dünya Kupa-
sı’nda Türkiye’yi temsil edecek. 9-10 Kasım 2019 tarihleri 
arasında Letonya’nın Riga kentinde yapılacak olan Eskrim 
Gençler Dünya Kupası’nda Konyaspor Kulübü sporcula-
rından Hilmi Taha Ekenler de mücadele edecek. Konuyla 
ilgili Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Sporcumuz ile 
Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak olan kulübü-
müz antrenörü Yusuf Barsbuğa’ya ve Milli Takımımıza ba-
şarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör Küme’de 5.hafta maçları ta-
mamlandı. Ligin güçlü ekiplerinden Gölyazı Belediyespor, 
deplasmanda karşılaştığı Saiteli Kadınhanı Beledi-
yespor’a 11 gol birden atarak adeta şov yaptı. Karşılaşma 
11-1 sona erdi. Bu sonuçla Gölyazı Belediyespor ligde na-
mağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları şu şekilde; 
Öntur Havzanspor 2 – 2 Ç. Çumra Belediyespor, Akören 
Kültürspor 2 – 1 Karapınar Belediyespor, Saiteli Kadınha-
nı Belediyespor 1 – 11 Gölyazı Belediyespor, Seydişehir 
Belediyespor 1 – 1 Kulu Belediyespor, Selçukspor 2 – 4 
Ilgın Belediyespor, Meram Kara Kartallar 0 – 2 Cihanbeyli 
Belediyespor. n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu eskrimciler 
Dünya Kupası’nda yarışacak

Gölyazı Belediye 
gol şov yaptı

1922 Konyaspor, 1 puana razı oldu
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, 

12.hafta maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk 
etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. 
Evinde oynamanın avantajını kullanamayan Yavru 
Kartal, puanını 10’a yükseltmesine rağmen düşme 
potasından çıkamadı ve 16.sırada kaldı.

KARTAL İLK YARIDA GERİYE DÜŞTÜ
Temsilcimiz 1922 Konyaspor, Zonguldak 

Kömürspor ile oynadığı karşılaşmaya istediği gibi 
başlayamadı. Rakip kalede etkili olamayan yeşil 
beyazlı takım pozisyon üretmekte zorlandı. Konuk 
Zonguldak Kömürspor ise ender gelişen ataklarından 
birini gole çevirerek 43.dakikada İsmail Güven ile 
1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

1922 İKİNCİ YARIDA ETKİLİ OLDU
İlk yarıda kötü bir futbol ortaya koyan temsilcimiz 

maçın ikinci yarısında daha atak bir futbol oynadı. 
Yeşil beyazlılar bunun meyvesini erken alarak 
52.dakikada Recep Metin ile beraberliği yakaladı. 
Golün ardından da Zonguldak kalesinde tehlikeli 

pozisyonlar oluşturan Yavru Kartal, galibiyet golünü 
atamadı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 
sona erdi. Son olarak Kırklareli deplasmanında 
kazanan 1922 Konyaspor’un galibiyet hasreti 
3 maça çıktı. Puanını 10 yapan temsilcimize 1 
puan düşme potasından çıkmaya yetmedi. Yeşil 
beyazlılar haftayı 16.sırada kapattı.

İSMAİL VE ONUR CAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
1922 Konyaspor’un Zonguldak Kömürspor ile 

oynadığı karşılaşmada iki oyuncu eksi takımına 
karşı mücadele etti. Uzun yıllar 1922 Konyaspor 
forması giyen İsmail Güven ile 1 sezon kiralık olarak 
Konya’da kalan Onur Can Güler, eski takımına karşı 
ilk 11’de sahaya çıktı. İsmail Güven eski takımına 
karşı attığı şık golle alınan 1 puanda pay sahibi oldu. 
İki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı. 

HACETTEPE DEPLASMANINA GİDECEK
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 

temsilcimiz 1922 Konyaspor, sezonun 13.hafta 
maçında Hacettepe Spor ile deplasmanda 

karşılaşacak. Mücadele 16 Kasım Cumartesi günü 
saat 13.30’da oynanacak. Ankara ekibi Hacettepe, 
ligde oynanan 12 maç sonunda 11 puanla 15.sırada 
yer alıyor. Alt sıralarda bulunan iki takımın maçı 
düşme hattından kurtulma adına oldukça önem 
taşıyor.

LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 12.hafta oynanan 

maçlarla sona erdi. Yenilgisi bulunmayan Manisa 
Futbol Kulübü bu hafta da galip gelerek liderliğini 
sürdürdü. Beyaz Grup’ta sonuçlar şu şekilde; 
Başkent Akademi 0 – 1 Kırklarelispor, Şanlıurfaspor 
0 – 2 Yeni Çorumspor, Gümüşhanespor 0 – 1 
Sancaktepe Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor 2 – 
1 Hacettepe Spor, Sarıyer 0 – 1 Hekimoğlu Trabzon, 
1922 Konyaspor 1 – 1 Zonguldak Kömürspor, Afjet 
Afyonspor 0 – 2 Manisa Futbol Kulübü, Tarsus İdman 
Yurdu 5 – 0 Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor 1 
– 1 İnegölspor.
 n MUHAMMED SAYDAM

Konya derbisinde kazanan Akşehirspor oldu
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 8.hafta maçları 

oynandı. Haftanın kritik maçında Akşehirspor 
deplasmanda bir diğer Konya ekibi Sarayönü 
Belediyespor’a konuk oldu. Kırmızı beyazlı takım 
deplasmanda 2-0 kazanırken, Ereğlispor ise kendi 
evinde Denizli Sarayköy Spor ile 1-1 berabere kaldı.

AKŞEHİRSPOR ÇIKIŞA GEÇTİ
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’taki temsilcimiz 

Akşehirspor, son haftalarda aldığı sonuçlar ile 
çıkışa geçti. Bu hafta deplasmanda Sarayönü 
Belediyespor ile karşı karşıya gelen kırmızı beyazlı 
takım rakibini 2-0 yenerek hanesine bir üç puan 
daha yazdırdı. Geçtiğimiz hafta kendi evinde 
Ortaca’yı yenerek moral kazanan temsilcimizin 
çıkış devam ediyor. Konya ekibi bu sonuçla 
ligde puanını 12’ye yükseltti ve haftayı 12.sırada 
tamamladı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan 

ancak 3. Lig’e yükselemeyen Akşehir, bu sezon 
hedefine ulaşmak istiyor.

Akşehirspor’a kendi evinde 2-0 yenilen 
Sarayönü Belediyespor’da ise düşüş sürüyor. 
Ligde istediği sonuçları alamayan yeşil siyahlılar, 
bu hafta aldığı yenilgi ile 8 puanda kaldı. Konya 
ekibi galibiyet serisine başlayarak bir an önce üst 
sıralara yükselmek istiyor.

EREĞLİ YİNE GALİP GELEMEDİ
Ligde 1 galibiyeti bulunan ve alt sıralara demir 

atan Konya ekibi Ereğlispor ise 8.hafta maçında 
Denizli Sarayköy Spor’u konuk etti. Mücadele 
karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi. Konya 
Ereğlispor bu skor ile puanını 5’e yükseltti ve 
haftayı 12.sırada kapattı. Temsilcimiz ligin 9.hafta 
maçında Karaman Belediyespor’a konuk olacak.
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 12 11 1 0 38 10 28 34
2.Y. SAMSUNSPOR 12 8 4 0 23 5 18 28
3.YENİ ÇORUMSPOR 12 8 1 3 19 12 7 25
4.SANCAKTEPE FK 12 7 1 4 20 8 12 22
5.AFJET AFYONSPOR 12 6 2 4 20 13 7 20
6.HEKİM. TRABZON 12 6 2 4 23 20 3 20
7.ZONGULDAK 12 5 4 3 15 10 5 19
8.TARSUS İDMAN Y. 12 6 1 5 14 16 -2 19
9.PENDİKSPOR 12 5 3 4 15 13 2 18
10.İNEGÖLSPOR 12 5 2 5 16 11 5 17
11.SARIYER 12 4 4 4 12 12 0 16
12.KIRKLARELİSPOR 12 3 4 5 8 18 -10 13
13.GÜMÜŞHANESPOR 12 3 2 7 12 17 -5 11
14.AMED SPORTİF 12 2 5 5 7 17 -10 11
15.HACETTEPE SPOR 12 3 2 7 10 24 -14 11
16.1922 KONYASPOR 12 3 1 8 12 20 -8 10
17.BAŞKENT AKADEMİ 12 2 2 8 12 18 -6 8
18.ŞANLIURFASPOR 12 0 1 11 1 33 -32 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y AV Puan
1. BALIKESİR BŞBS. 5 5 0 408 365 43 10
2. FETHİYE BELEDİYESPOR 5 4 1 439 425 14 9
3. MAMAK BELEDİYESİ 5 4 1 429 417 12 9
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR 5 3 2 360 342 18 8
5. BANDIRMA KIRMIZI 5 3 2 378 336 42 8
6. BORNOVA BLD. 5 3 2 365 345 20 8
7. PETKİM SPOR 5 3 2 385 351 34 8
8. KONYASPOR 5 3 2 399 378 21 8
9. YALOVA SPOR 5 3 2 371 368 3 8
10. FİNAL GENÇLİK 5 3 2 459 426 33 8
11. MERKEZEFENDİ 5 2 3 384 374 10 7
12. AKHİSAR BELEDİYE 5 2 3 369 361 8 7
13. DÜZCE BELEDİYE 5 1 4 343 378 -35 6
14. SAMSUNSPOR 5 1 4 336 401 -65 6
15. GEMLİK BASKETBOL 5 0 5 368 444 -76 5
16. ANADOLU BASKET 5 0 5 385 467 -82 5



Kartal eriyor!
Kötü gidişi durdurma adına Sivasspor deplasmanına çıkan İttifak Holding Konyaspor, yine 

istediğini alamadı. Skordan çok Konyaspor’un etkisiz görüntüsü dikkat çekerken Anadolu Kartalı 
11. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Yeşil Beyazlılar’ı milli ara sonrası zor bir fikstür bekliyor

Süper Lig’in 11. Haftasında deplas-
manda Demir Grup Sivasspor ile kar-
şılaşan İttifak Holding Konyaspor yine 
istediğini alamadı. Mağlubiyetin yanı 
sıra Konyaspor’un etkisiz oyunu taraftarı 
adeta kahretti. 11 haftanın sonunda 13 
puanda kalan Anadolu Kartalı’nı milli ara 
sonrasında zorlu bir fikstür bekliyor. Yeşil 
Beyazlılarda tek umut milli arada teknik 
heyetin durumu hakimiyetleri altına al-
ması.

BEŞİKTAŞ MAÇI İLE 
BAŞLAYAN ZORLU FİKSTÜR

Son olarak Sivasspor’a mağlup 
olarak büyük düşüşünü sürdüren Kon-
yaspor’u milli aranın ardından zorlu bir 
fikstir bekliyor. Beşiktaş maçı ile ilk ya-
rının son 6 maçlık serisinde başlayacak 
olan Konyaspor, siyah beyazlıların yanı 
sıra Başakşehir, Alanyaspor ve Trab-
zonspor gibi güçlü takımlarla karşılaşa-

cak. Anadolu Kartalı Beşiktaş, Gazişehir 
ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşır-
ken, Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor 
ile deplasmanda mücadele edecek.

KOCAMAN: TAMAMEN 
KIRILGAN BİR YAPIDA OLDUK

Sivasspor’a 2-0 yenilen Kon-
yaspor’da Teknik Direktör Aykut Koca-
man, “Sivasspor her şekilde galibiyeti 
hak etti. Mete Kalkavan’ın da skoru etki 
eden bir durumu olmadı” dedi.Maçın ar-
dından konuşan Konyaspor Teknik Direk-
törü Aykut Kocaman, Sivasspor’a karşı 
oynamanın zor olduğunu ifade etti.Koca-
man, şu ifadeleri kullandı: “Maça dair en 
önemli özellik en önemli durum, son haf-
talarda morali ve öz güveni çok yüksek 
bir takım. Bugün maçı kazanırsa maç faz-
lalığıyla lider olan bir takım. Sivasspor’u 
tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna 
kadar hak ede bir galibiyet aldılar. Ma-

latya maçıyla beraber başlayan arka-
sından Fenerbahçe ile devam eden her 
şeyin bütün aksiliklerin bir araya geldiği 
bu aksiliklerin de devam ettiği takım ola-
rak çıktık sahaya. Bu tamamen maça da 
yansıdı. Sivasspor en azından bizim eli-
mizdeki verilere göre sezonun enerjisi en 
yüksek maçlarından birini oynarken onu 
buraya çeken takım olarak da biz olduk. 
Özellikle 15. ve 20. dakikalardan son-
ra ne zaman onlar topu bize bırakmaya 
başlasalar, biraz onları kendi sahalarına 
doğru itsek, basit pas hatalarından dola-
yı tekrar onları oyunun içine davet ettik. 
İkinci yarıya ana planımıza sadık kalarak 
çıktık. Biraz daha o topu tutmak, topun 
akışını kontrol etmek zorundaydık. O pe-
naltının verdiği anlarda daha sonra iptal 
edildi. O anlarda hakikaten bir girdabın 
içindeydik. Sonra oyundaki kontrolü eli-
mize aldık. Sivasspor her şekilde galibi-

yeti hak etti. Mete Kalkavan’ın da skoru 
etki eden bir durumu olmadı. Kırmızı kart 
biraz ağır oldu. Malatya maçında olduğu 
gibi 10 kişi kaldıktan sonra Emre Kılınç 
inanılmaz bir gol attı. Sonrasında zaten 
oyuna tutulmuş bir takıma karşı oynamak 
kolay değildi. Söyleyecek çok fazla bir 
şey yok. Malatya maçında olduğu gibi bu 
maçta da eksik kaldığımız andan hemen 
sonra kalemize gelen ilk topun gol olma-
sına ise ne demeli bilmiyorum. Emre Kı-
lınç gerçekten çok güzel bir vuruş yaptı ve 
kimsenin bir şey yapamayacağı güzel bir 
gol attı. 1-0’dan sonra ise bizim adımıza 
oyun bitti. Rakip 2-0’la maçı kazandı. Ka-
sımpaşa maçı ile yumruk gibi girdiğimiz 
bir milli maç arasından sonra oynadığı-
mız maçlardaki görüntümüzle tamamen 
kırılgan bir yapıda olduk. DG Sivasspor’u 
aldığı haklı galibiyetten dolayı kutluyo-
rum”  n SPOR SERVİSİ

Ligde zor günler geçiren İttifak Holding Konyaspor’da, 
Sivasspor maçında teknik ekibin kadroya müdahalesi 
sonuç vermedi. Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, 
Gençlerbirliği maçında sahaya çıkan kadrodan 3 oyuncuyu 
kulübeye çekerken, yerlerine forma giyen Diagne, Ferhat 
ve Amir gözle görülür bir fark oluşturamadı. 

Konyaspor maçı kaybetmesinin yanı sıra etkisiz futbo-
lu ile taraftarının tepkisini çekti.  n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor bu sezon pek çok maçta iste-
diği sonuçları alamazken, özellikle son haftalarda kaybet-
tiği maçlarda yediği gollerin güzelliği ile dikkat çekiyor. Si-
vasspor maçını 2uzaktan gol ile kaybeden Konyaspor’da, 
Emre Kılınç’ın attığı ilk gol teknik direktör Aykut Kocaman 
tarafından da takdir edilmişti.

Geçen hafta röveşata golü ile son dakikada 2 puan 
bırakan Konyaspor, Fenerbahçe’ye farklı mağlup olunan 
maçta da, rakibine seyir zevki açısından dikkate değer gol-
ler ikram etmişti.  n SPOR SERVİSİ

Aykut Kocaman’ın 
revizyonu sonuç vermedi

Konyaspor güzel 
goller yiyor!

Akademi takımları zirve mücadelesini sürdürüyor 
Süper Lig’de peş peşe aldığı 

kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen 
Konyaspor’da, akademi takımları 
gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. 
Ağabeylerinin aksine aldıkları iyi 
sonuçlarla dikkat çeken U19 ve U17 
takımları, Sivasspor deplasmanından 
eli boş dönmedi. İki takım da maçlarını 
kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü.

U19 ÖMER İLE GÜLDÜ
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 

11. hafta müsabakasında Demir Grup 
Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan 
İttifak Holding Konyaspor U19 takımı 
sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sivasspor 
Altyapı Tesisleri 1 Nolu Doğal Çim 
Saha’da oynanan maçı hakem Tolga 
Dede yönetirken, Konyaspor U19 
takımı Ömer’in kaydettiği gol ile 3 
puanın sahibi oldu.

İttifak Holding Konyaspor U19 
Takımı aldığı bu galibiyet ile puanını 
21’e çıkardı, puan sıralamasında ilk 
üçteki yerini korudu.

BUĞRA ATTI, U17 KAZANDI
Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi’nde 

ise yine Demir Grup Sivasspor’a 
konuk olan Konyaspor U17 takımı 
deplasmanda 1-0 galip geldi.

Sivasspor Altyapı Tesisleri 1 Nolu 
Doğal Çim Saha’da oynanan maçı 
hakem Alperen Akpınar yönetirken, 
İttifak Holding Konyaspor U17 takımı 
Buğra’nın attığı tek golle maçtan 
galibiyetle ayrıldı. 

İttifak Holding Konyaspor U17 
takımı aldığı bu galibiyet ile 10. haftayı 
20 puan ile tamamladı ve zirve yarışını 
sürdürdü.
 n SPOR SERVİSİ

Son haftalardaki Konyaspor, 
taraftarını, camiasını, futbol kamuo-
yunu tek kelime ile yormaya başladı. 
Alınan kötü sonuçlardan daha öte bir 
duygu hali var. Hiçbir özelliği ve oyun 
kimliği olmayan, geleceğe dair umut 
vermeyen ve bulunduğu durumu ka-
bullenmiş takım var sahada…

Sivasspor maçı belki de bu ruh 
halinin iyice ayyuka çıktığı bir maç 
oldu. Halihazırda çok büyük yetenek-
lere sahip olmayan kadro, kendi kim-
liğini de kaybedince ortaya tahammül 
edilmesi zor bir yapı çıktı. 

Konyaspor’un mevcut durumu-
nun sorumlusu olan yönetim, teknik 
heyet ve oyuncu grubuna destek 
vermiş ve alınan kararların arkasında 
durmuş biri olarak, sanki hiç bunları 
yapmamış gibi en ön saftan eleştiri kı-
lıcını sallamak, elbette bize yakışmaz. 
Çünkü ortadaki durumda miktarına 
bakılmaksızın bizim de bir payımız 

var. Ancak bir parça sitem hakkımız-
dır diye umut ediyorum. 

Sivasspor maçını izlerken aklı-
ma zaman zaman takımı ıslıkladığı 
için tepki gösterdiğimiz taraftar geldi. 
Bazen o taraftarın baskısı ile Kon-
yaspor’un iç saha maçlarında oldukça 
tedirgin olduğuna inanıyorduk çünkü. 
Ancak Sivasspor karşısında herhan-
gi bir güncel baskı yaşamamasına 
rağmen futbolun en basit ve temel 
gerekliliklerini yerine getiremeyen 
oyuncuları gördükçe taraftara haksız-
lık ettiğimizi düşündüm. 

Elbette hiçbir zaman maç için-
de takımın mücadelesini olumsuz 
anlamda etkileyen bir tepkiyi doğru 
bulmayacağım. Ancak sanki taraftar 
bunu yapmasa daha farklı bir sonuç 
alınacakmış gibi bir durum da yok gö-
ründüğü kadarıyla. 

*** 
Konyaspor’daki en büyük sorun, 

herhangi bir görünür 
sorunun olmaması. 
Futbolun ruhuna uygun 
pozisyon aldığını dü-
şündüğümüz bir yöne-
tim, Konyaspor’un tarihi 
başarılarının tamamında 
imzası olan ve yeşil be-
yazlı camiayı şekillen-
diren bir teknik heyet 
ve onların güvendiği 
bir oyuncu grubu. Eğer 
bu halin sebebi olarak sunulabilecek 
somut sorun olsa belki işler daha ko-
lay. Çünkü muhtemel bir sorun, aynı 
zamanda ortadan kalktığında işlerin 
düzeleceğine yönelik umudu da için-
de taşır. 

Lakin yok. Bu da insanları kendi 
sebeplerini bulmaya itiyor. Genel tep-

ki akımı futbolcular ile sı-
nırlı kalsa da bu da yeterli 
bir yaklaşım değil. Çün-
kü basit bir sorumluluk 
hiyerarşisinde oyuncu 
grubunun sorumluluğu 
onlara güvenen yönetim, 
teknik heyet, hatta dışsal 
faktörlerden sonra gelir. 

Sorunun ne oldu-
ğunu bilmeyen ve buna 
yönelik takip edebileceği 

bir çözüm süreci olmayan camiaya 
bu durum, alınan sonuçlardan daha 
ağır geliyor belki de.

Sivasspor mağlubiyeti Kon-
yaspor’un üst üste kayıp yaşadığı ve 
dahası psikolojik sonuçları ağır olan 5. 
maçı. Milli ara sonrası da çok ciddi bir 
fikstür bekliyor Konyaspor’u. Hal böy-

le iken teknik ekip ya da yönetimin bu 
süreçte neler olduğunu, sıkıntılar ile 
ilgili tespitlerini ve çözüm planlarını 
kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. 
Hatta çözüm planı her neyse, onun 
doğrultusunda, taraftara kontrolün 
kaybedilmediğini göstermek adına 
adımlar atılması şart. 

*** 
Bu süreçte üst üste gelen başarı-

sızlığı açıklayabilecek, üzerinde tartışı-
labilecek tek ifade Aykut Kocaman’ın 
“özgüven kaybı” tanımlaması. Elbette 
bu kaybın sebeplerini, yeniden inşası-
nın yollarını teknik heyet arayacaktır 
ve tatbik etmeye çalışacaktır. Ama ta-
kımın son hali, özgüven kaybı kavramı 
ile açıklanabilecek seviyeden çok daha 
düşük. 

Özellikle 3. bölgeye geçemeyişte, 
hadi geçtiler diyelim orada alınan aksi-
yonda müthiş bir amatörlük görünü-
yor. Bu da işin taraftarı yaralayan en 

ağır kısımlarından. 
Konyaspor hücum hattını izlerken 

aklıma Konya amatör sporunun renkli 
simalarından Sarayönü Belediyespor 
Teknik Direktörü Niyazi Kart’ın bir hi-
kayesi geliyor. 

Doğallığı ve nüktedanlığı ile bili-
nen Niyazi hoca, ilk yarısı kötü geçen 
bir maçın devre arasında performan-
sını beğenmediği bir oyuncusunun 
yanına yaklaşıp sorar;

-Abim sen ne oynan? 
Hocasının oynadığı bölgeyi bil-

mediğini düşünen ve biraz da şaşıran 
futbolcu müstehzi bir ifade ile cevap 
verir;

-Sol bek oynuyorum ya hocam!
Niyazi hoca olanca doğallığı ile 

oyuncusunu yanıtlar;
-Hay abim, ne dii oynaman ya?
Konyaspor’un forvetlerine tam da 

sormak istediğim soru bu: Abim sen 
ne oynan?

ABİM SEN NE OYNAN?

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21
2.FENERBAHÇE 11 6 2 3 21 12 9 20
3.TRABZONSPOR 11 5 4 2 20 13 7 19
4.A. ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19
5.GALATASARAY 11 5 4 2 13 9 4 19
6.YENİ MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18
7.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16
8.BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9.GAZİANTEP FK 11 4 3 4 16 21 -5 15
10.Ç. RİZESPOR 11 4 2 5 11 18 -7 14
11.GÖZTEPE 11 3 4 4 10 12 -2 13
12.İH KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 16 18 -2 12
14.Y. DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
15.ANTALYASPOR 11 3 2 6 11 20 -9 11
16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10
17.ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
18.İM KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7
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