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Deniz balığı çok, 
göl balığı yok!

Vekil Sorgun’un 54 
yıllık bisiklet sevdası

Konya günden
güne kuruyor!

Havaların soğumaya başlaması 
ile birlikte balık tezgahları da 
şenlendi. Vatandaşın balığa 
ilgisi esnafı sevindirirken, göl 
balığı sayısının azlığı nedeniyle 
tezgahlarda göl balığı çoğu 
zaman bulunmuyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, parti çalışmala-
rının yanı sıra günlük işlerinde 
de çocukluğundan beri sevda-
lısı olduğu bisikleti kullanıyor. 
Sorgun, baba yadigarı 45 yıllık 
bisikletine gözü gibi bakıyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’nın su sorununu meclis 
gündemine getiren İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, Konya’da 10 gölün 
tamamen kuruduğunu, 14 gö-
lün de kuruma tehdidi altında 
olduğunu söyleyerek, Konya 
havzasının acilen beslenmesi 
gerektiğini söyledi 
n HABERİ SAYFA 9’DA

Dünü yarına aktarıyor
Müze içerisinde Konya il merkezi ve ilçelerinden toplanan ve 
120 yıldır kullanılan eğitim araç gereçleri sergileniyor.  Müze 
ile eğitimde yaşanan dönüşüm görsel olarak ziyaretçilere 
sunuluyor. Müzede Yatılı okullarda kullanılan çamaşır makinası, 
ütü, kız meslek lisesinde kullanılan dikiş makinasına varıncaya 
kadar geçmişten günümüze kadar kalabilmiş, malzemeleri 
sergileniyor.  

Müze hakkında bilgi veren Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi 
Koordinatörü Ahmet Çelik, “Müzemizde 1900 yıllara dayanan 
okurlardan toplamış olduğumuz eserler var. Yine müze 
içerisinde okul, öğrenci ve öğretmen resimlerini belli bir dizayn 
içinde sıralamaya çalışıyoruz. Müzemiz Türkiye genelinde 
bulunan eğitim tarihi müzelerin en aktifi ve 81 ilde bulunan 
müzelerimizin arasında birinci” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Seferberlik hazırlığı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Konya’da yapılacak 
olan Yıldırım 

Seferberlik Tatbikatı’na 
hazırlanıyor. 4-14 

Kasım tarihleri arasında 
yapılacak olan tatbikata, 
askeri kanadın yanında 

Konya’daki kurumlar 
da katılacak

2019’UN İKİNCİ TATBİKATI
KONYA’DA YAPILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK), belirli zaman aralık-
larında, belirli şehirlerde 
seferberlik durumuna hazır 
olup olmadığını sınamak 
üzere seferberlik tatbikatı 
yapıyor. 2019 yılında ilki Te-
kirdağ’da yapılan Yıldırım 
Seferberlik Tatbikatı’nın 
ikincisi Konya’da gerçek-
leştirilecek.

TSK’NIN KURUMLARLA
ORGANİZASYONU SINANACAK
Yıldırım Seferberlik Tatbikatı, 
savaş halinde, bakanlıklar, 
kamu kurum ve kuruluşları 
ile TSK arasında yürütülecek 
faaliyetleri denemek ama-
cıyla, personel, araç, mal ve 
hizmet seferberliği konula-
rında sistemin denenmesini 
hedefliyor. Tatbikat, 4-14 Ka-
sım tarihleri arasında olacak.  
n SAYFA 13’TE SUMAK MAKİNE RUSYA’DA

FUARIN GÖZDESİ OLDU

ÖZGÜVENİ İLE ZORLUKLARI
AŞMAK İÇİN TASARLANDI

ÖZKAYMAK’TAN
GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Otomatik halı yıkama makineleri, hav alma ve pa-
ketleme makineleri, halı sıkma makineleri, meç 
makinesi imalatında başarısı ile adından söz ettiren 
Sumak Makine 29-31 Ekim tarihlerinde CleanExpo 
Moscow / PULIRE fuarına katılım sağladı.

Yenilenen iç ve dış dizaynı ile sağlamlığı ve şıklığı 
birarada sunan ve asıl gücünü zorlu arazi koşulların-
da hissettiren Isuzu D-Max V-Cross, size doğrudan 
sunduğu özgüven sayesinde zorlu yollardaki en iyi 
yol arkadaşınız olmak için tasarlandı.

Peugeot, Citroen ve Opel Konya Bayiliğini bünye-
sinde barındıran Özkaymak Şirketlerine ait Özkay-
mak Plaza düzenlenen tören ile açıldı. Açılış, siyasi-
leri, Konya protokolünü, STK temsilcilerini ve şehrin 
ileri gelenlerini biraraya getirdi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

04 Teknoloji gelişiyor 
işletmeler kazanıyor 05 Novotel Konya’ya 

yeni genel müdür 17 Annelerden bağımlılıkla 
etkin mücadele çağrısı

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Boğazını kesip su
kuyusuna attılar!

Ilgın’da yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan Ali 
Yanar’ın boğazı kesilerek su kuyusuna atıldığı tespit 
edildi. Dedektif gibi çalışan polis, akıllara durgunluk 
veren cinayetin katil zanlılarını da kıskıvrak yakaladı. 
Zanlılar, cesedi önce yakmak istediklerini, yakama-

yınca suya attıklarını söyledi. 
 n SAYFA 6’DA

Konya’da çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı 
Şükran Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında, 

biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız 
çocuğu, terk edilmiş bulundu. Hastanede tedavi altına 
alınan ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğu 

tahmin ediliyor.
 n SAYFA 12’DE

Konya Metrosu için imzalar atıldı
Konya tarihinin en büyük devlet 
yatırımı olana Konya Metrosu 
için imzalar atıldı. Haberi sosyal 
medya hesabından duyuran Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay “Şehrimiz için tarihi 
bir ana şahitlik ettik. Konya’mıza 
hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma 
Bakanımız ve tüm emeği geçenlere 

teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Metrosu’nun ilk etabının 
ihalesi Ankara’da 2 Ekim 2019 
Çarşamba günü yapılmıştı. İlk etabı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile Meram Belediyesi’nde 21,1 
kilometreden oluşan Metro’nun 
ikinci etabı ise Alaeddin ile Kampüs 
arasında olacak. İhale, CNC Taşyapı 
Konsorsiyum’una verilmişti.  
n HABER MERKEZİ

3 masum bebeği
sokağa bıraktılar!
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Bünyesinde uzun bir süredir Opel’in satış ve servisi bulunan Özkaymak Şirketler Grubu, Citroen ve Peugeot markalarının da satış ve 
servisliğini alarak dev bir plaza açtı. Konya’nın siyaset ve iş dünyası ile STK temsilcileri bu görkemli açılışta buluştu

Özkaymak’tan mükemmel açılış
Peugeot, Citroen ve Opel Konya 

Bayiliğini bünyesinde barındıran Öz-
kaymak Şirketlerine ait Özkaymak 
Plaza düzenlenen tören ile açıldı. 
Açılışa Vali Cüneyit Orhan Toprak,  
Konya Eski Valisi Necati Çetinkaya,  
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu (YİK) üyesi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı 
Cemil Çiçek, 59. Hükümet Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Eski Milli 
Savunma Bakanı  Vecdi Gönül, Eski 
İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 23. 
ve 24. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili Ayşe Türkmenoğlu, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Orhan Er-
dem, Ziya Altunyaldız, AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu,  İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz, İl Müftü Yardımcısı 
Musa İmamoğlu, Konya Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş 
ile çok sayıda protokol üyesi ile da-
vetliler katıldı.

‘HAKLI GURUR YAŞIYORUZ’
Özkaymak bünyesinde Opel 

bayiliği yanına Peugeot ve Citroen’i 
katmanın gururunu yaşadıklarına 
dikkat çeken Özkaymak Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Özyakmak 
Otomotiv Grup Başkanı Av. Dilek 
Özkaymak Cin, “Bugün distribütö-
rümüz grup PSA’ın üç markasını 
aynı çatı altında toplayan Türkiye’de 
ilk, dünyada ikinci çoklu firma ol-
manın halklı sevincini ve gururunu 
bizimle paylaşmaya geldiğiniz için 
Özkaymak ailesi adına hepinize te-
şekkür ediyorum. 

Bundan yaklaşık 65 sene önce 
kıymetli babamız Rahim Özkay-
mak’ın tek başına tırnakları ile 
mücadele vererek başladığı ticaret 
hayatında otomotiv’in hep ayrı yeri 
olmuştur. Bu çerçevede piyasa şart-
ları nasıl gelişirse gelişsin, otomativ 
sektörüne sevgisi, inancı, hiçbir za-
man eksilmemiştir. Yatırımları hep 
devam ettirmiştir. Bugün 30 yıldır 
bayrağını taşıdığımız ve halihazır-
da Türkiye’nin en eski bayisi olma 
gururuna sahip olduğumuz Opel 
markasının yanına PSA grubunun 
amiral gemisi Peugeot ve güçlü 
markası Citroen’i katmanın gururu-
nu yaşıyoruz.   Peugeot, Citroen ve 
Opel satış ve servisi içinde yürütece-
ğimiz merkezimiz 12 bin metrekare 
arazi üzerine kurulmuştur. 4bin750 
metre kapalı alanı olan tesisimizin 

2 bin250 metrekaresi de servis ve 
yedek parça olmak üzere günlük 80 
araca hizmet verebilecek kapasite-
dir. Tesislerimiz satış, pazarlama ve 
yönetim departmanlarımız Peugeot 

ve Citroen’i aramıza katmamız ile 
birlikte 2 bin 500 metrekare alana 
yerleşmiş durumdadır. Satış, servis 
ve yedek parça ve İkinci el yedek 
parça hizmetlerini yürüteceğimiz te-

sisimizde 60 kişilik bir istihdam sağ-
lanmıştır. Özkaymak yıllardır yuka-
rıya taşıdığı Opel bayrağını Peugeot 
ve Citroen bayraklarını da heyecan 
ve başarı için taşımak için artık ha-

zırlıklarını tamamlamıştır” dedi.
‘GÜÇLÜ MODELLERİMİZ İLE HIZLA 

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Peugeot Türkiye Genel Müdürü 

İbrahim Anaç ise Peugeot’un güçlü 

modellerle büyümeye devam ede-
ceğine dikkat çekerek, “PSA grubu 
Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil 
üreticisi.  Bünyesinde Opel, Peugeot, 
Citroen araçları bulunduruyor. Bizde 
bütün bu markalarımızı geçtiğimiz 
sene kendi bünyemizde konsorse 
etmeye başladık ve konsorse işlemi-
ni tamamladık. Bugün gördüğümüz 
bu tesis bu konssörsünün yansıma-
sı. Aynı tesiste birden çok marka ile 
hizmet vererek verimlilği artırmayı 
hedefliyoruz. Özkaymak bu çerçeve-
de Opel bayisi iken Peugeot ve Citro-
en’ide hizmete açmış olacak. Peuge-
ot  markası Türkiye’de hızlı büyüyen 
bir marka. Her sene Pazar payını ar-
tırmak gibi hedefi var. Bu doğrultuta  
hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyo-
ruz. Güçlü modellerimiz ile hızla bü-
yümeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

‘OPEL TÜRK TÜKETİCİSİ 
İÇİN ÖNEMLİ BİR MARKA’

Opel Türk tüketicisi için önem-
li bir marka olduğuna dikkat çeken 
Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı 
Öztaş da, “Opel Türk tüketicisi için 
önemli bir marka. Sevgisini ve güve-
nini azanmış bir marka. Bu sene de 
120.ci yılını kutluyor. Avrupa’nın en 
büyük ikinci üreticisi olan GRUP PSA 
ile de Türkiye’de büyümeye devam 
ediyor. Emin adımlarla ilerliyoruz.  
Önümüzdeki sene de markamızda 
bulunan araçlarının yeni serilerinin 
lansmanları olacak.  Alman kimli-
ği ve müşteri memnuniyeti ile hızlı 
adımlar yürüyor olacağız. Özkaymak 
ailesi Konya’da ve dünyada bir mar-
ka” dedi.

‘CİTROEN MARKASI İÇİN BU SENE 
ÇOK ÖNEMLİ BİR SENE’

Citroen markası için bu sene çok 
önemli olduğuna dikkat çeken Citro-
en Türkiye Pazarlama Direktörü Se-
len Alkım ise, “Citroen markası için 
bu sene çok önemli bir sene. Yüzün-
cü senemizi kutluyoruz. Bir asırılık 
bir mirasa sahip olan Citroen mar-
kasını ebetteki Özkaymak gibi  başa-
rılı bir yetkili satıcımız ile Türkiye’de 
daha güzel yerlere getireceğimizden 
inancımız tam. Biz Grup PSA ola-
rak Citroen markasını Mart ayından 
itibaren başlattık ve çok kısa süre 
içerisinde çok önemli bir lansmanı  
gerçekleştirdik.  Başarımızı Özkay-
mak ile katlayarak devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 59. Hükümet Sa-
nayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ve 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
açılışı yapılan işletmelerin hayırlara 
vesile olmasını dileyerek Rahim Öz-
kaymak ve emeği geçenlere teşelk-
kür etti.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Av. Dilek Özkaymak Cin İbrahim Anaç Çağrı Öztaş Selen Alkım Ali Coşkun Cüneyit Orhan Toprak
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Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından, 1899 yılında Ana-
dolu’daki ilk müzelerden biri ola-
rak açılan ve daha sonra anaokulu 
olarak kullanılan Müzeyi Hümayun 
binası 24 Kasım 2017’de  “İl Eğitim 
Tarihi Müzesi” olarak hizmete açıldı. 
Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi için 
Konya merkez ve ilçelerinde bulu-
nan materyaller toplanarak müzede 
sergileniyor. Müze açıldığı günden 
bu yana eğitimcilerin ve öğrenciler 
tarafından yoğun ziyaret görüyor. 
Müze içerisinde 120 yıldır kullanı-
lan eğitim araç gereçleri sergile-
niyor.  Müze ile eğitimde yaşanan 
dönüşüm görsel olarak ziyaretçilere 
sunuluyor. Müzede Yatılı okullarda 
kullanılan çamaşır makinası, ütü, kız 
meslek lisesinde kullanılan dikiş ma-
kinasına varıncaya kadar geçmişten 
günümüze kadar kalabilmiş, malze-
meleri sergileniyor.  

‘MÜZEMİZ EN AKTİF EĞİTİM 
TARİHİ MÜZELERİNDEN’

Müze hakkında bilgi veren 
Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi Ko-
ordinatörü Ahmet Çelik, “Müzemiz 
1899 yılında devlet müzesi olarak 
açılmış. Müzemiz iki bölümden olu-
şuyor. Müzenin ilk bölümü 1899 
yılında inşa ediliyor. İkinci bölüm 
1924 yılında inşa ediliyor. Müzenin 
ismi 1924 adı değişerek ismi Konya 
Asar-ı Atika olmuş.  2010 müze yol 
genişletme çalışmalarında 100 met-
re daha kuzeye taşındı.  Bina 2013 
yılında anasınıfı olarak açıldı. 2017 
yılında Ortaöğretim Genel Müdürlü-
ğü yayınladığı genelge ile 81 ile eği-
tim tarihi müzeleri açılması istendi. 
Bununla ilgili bir komisyon oluştu-
ruldu. Komisyonda bizler de görev 
aldık. Konya İl Eğitim Tarihi Mü-
zesinde Konya eğitim tarihi ile ilgili 
kütüphane oluşturmaya çalışıyoruz.  
Yazı tahtamız ve sınıf ortamımız 
mevcut. Bir tane masalı coğrafya at-
lasımız var.  Yine müzemizde 1900 
yıllara dayanan okurlardan toplamış 
olduğumuz eserler var. Yine müze 
içerisinde okul, öğrenci ve öğretmen 
resimlerini belli bir dizayn içinde 

sıralamaya çalışıyoruz. Müzemiz 
Türkiye genelinde bulunan eğitim 
tarihi müzelerin en aktifi ve 81 ilde 
bulunan müzelerimizin arasında bi-
rinci. Burada sergilediğimiz eserlerin 
yüzde 99 Konya merkez ve ilçelerin-
de bulunan okullardan temin edildi. 

Okullarımızda bulunan geçmiş dö-
neme ait eğitim eserlerini müzemiz-
de gün yüzüne çıkartıyoruz” dedi.

GEÇMİŞE YOLCULUĞA ÇIKARIYOR
Konya İl Milli Eğitim Tarihi Mü-

zesi tarafından hizmete açılan İl Milli 
Eğitim Tarihi Müzesi ziyaretçileri 

geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Mü-
zede geçmişe ait eserler sergilenir-
ken müzede bulunan ve geçmişte 
kullanılan slayt makineleri, daktilo, 
telefonlar, ütüler, kupalar, sıralar, 
tahtalar, gaz lambaları, heybeler, 
teraziler, nüfus cüzdanları, karneler, 
fotoğraf makineleri, ziyaretçileri geç-
mişe yolculuğa çıkarıyor. İl Milli Eği-
tim Tarihi müzesi ile eğitim tarihine 
kısa bir bakış acı öğretmen ve öğren-
cilere kazandırılması hedefleniyor.

ÖĞRETMEN ADAYLARI MÜZEYİ 
ZİYARET EDİYOR

5 tane üniversitesi ile üniversite 
şehri olan Konya’da üniversitelerin 
öğretmenlik bölümlerinde okuyan 
öğrenciler tarafından da ziyaret 
ediliyor. Yetkililerden bilgi alan öğ-
retmen adayları müzeden oldukça 
memnun ayrılıyor.

12 BİN KİŞİZİYARET ETTİ
Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi 

açıldığı günden bu yana 12 bin kişi 
tarafından ziyaret edildi. Konya İl 
Eğitim Tarihi Müzesi hafta içinde 
8.00-12.30 / 13.30-17.00 arasında 
ziyaret edilebiliyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 1899 yılında Anadolu’daki ilk müzelerden biri olarak açılan ve daha sonra 
anaokulu olarak kullanılan Müzeyi Hümayun binası Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi olarak Konya eğitimine ışık tutuyor 

Konya’nın eğitimine 
adeta ışık tutuyor
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Deniz balığı çok, göl balığı yok!
Havaların soğumaya başlaması 

ile birlikte balık tezgahları da şen-
lendi. Vatandaşın balığa ilgisi esnafı 
sevindirirken, göl balığı sayısının 
azlığı nedeniyle tezgahlarda göl ba-
lığı çoğu zaman bulunmuyor.

Havaların soğuması ve balık 
çeşitlerin artması ile birlikte vatan-
daşlar vitamin bakımından zengin 
olan balığa yoğun ilgi gösteriyor. 
Yerli hamsinin çıkması ile mezgit 
ve istavrit satışlarını geride bırakan 
hamsiye ilgi her geçen gün artıyor. 
Balık halinde yaşanan hareketlilik 
esnafların yüzünü güldürüyor. 

Uzmanlar özellikle çocuklara 
haftada 2 gün balık yedirmeleri ko-
nusunda anne ve babalarına tavsi-
yelerde bulunuyor. Deniz balıkları-
na gösterilen ilgi memnun ederken, 
vatandaş göl balığı da arıyor. Ancak 
balıkçılar, göl balıklarının yeterli ol-

madığını, çoğu zaman tezgaha göl 
balığı bırakamadıklarını söylüyor.

‘ÇOCUKLARA HAFTADA 
2 GÜN BALIK YEDİRİLMELİ’

Sağlık harcamalarının azalması 
ve daha sağlıklı bir nesil için balık 
tüketiminin artmasının şart oldu-
ğunu söyledi. Türkiye’de 8 kilo se-
viyesinde olan kişi başı yıllık balık 
tüketiminin dünya genelinde 16 
kilo, Avrupa’da ise 22 kilo olduğuna 
dikkat çeken Konya Balık Hali es-
naflarından Hakan Kahraman, “Üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, 
balık çeşitliliğimiz çok fazla. Balık 
hem protein i hem de omega 3 yağ 
içeriyor. 

Omega 3 yağının damar sertli-
ği, tansiyon, kalp, damar ve felç gibi 
hastalıkları önlediği biliniyor. Vücut 
direncini arttırıyor. Diyet yaparken 
kas kaybının önüne geçmek için 

beslenmenizde balığa yer verin. 
Haftada en az 2 öğün balık tüketen 
çocukların akranlarına oranla yüz-
de 27 daha zeki olabileceği sonucu 
ortaya konulmuştu. Bizler özellikle 
anne ve babaların çocuklarına haf-
tada 2 gün  balık yedirmelerini isti-
yoruz” dedi. 

‘GÖL BALIĞINA TALEP VAR, 
BALIK YOK’

Bu yıl vatandaşların göl balık-
larına yoğun ilgi gösterdiğini ifade 
eden Kahraman, göl balığı bulmak-
ta sıkıntı çektiklerini ifade ederek, “ 
Müşterinin göl balığı talep etmesi 
üzerine bazı esnaf arkadaşlarımız 
deniz balıklarını göl balığı olarak 
tanıtıp satıyorlar. Bu yıl Beyşehir 
Gölü balığı yok denebilir. Sezonu 
olması dolayısıyla müşterilerimize 
deniz balığı tavsiye ediyoruz. Sonuç 
olarak ikisi de aynı kapıya çıkıyor. 

Deniz balıkları tamamen kendi or-
tamlarında doğal olarak beslenir-
ken göl balıkları kıyı kesiminde ne 
varsa veya insanların yemlemesi 
sonucu besleniyor. Tuzlu su balık-
ları bekledikleri zaman kokma yap-
mazken, tatlı su balıkları bir müd-
det sonra kokmaya başlıyor. Deniz 
balıkları daha uzun süre muhafaza 
edilebilirken göl balıklarını alındığı 
gün tüketilmesi tavsiye ediyoruz. 
Vatandaşlarımız göl balıklarında 
en çok sazan, yayın, turna, kadife, 
Çin sazanı, senatör, tercih ederken 
deniz balıklarında hamsi, istavrit, 
levrek, kaya levreği, çinakop ve pa-
lamut tercih ediyorlar. Sezonu ol-
masından dolayı deniz balıklarında 
fiyatlar 25, 20, 30, 50 40, 40 TL, göl 
balıklarında ise 17, 25, 25, 10, 5, 30 
TL olarak satılıyor” şeklinde konuş-
tu. n BERKCAN BAŞ

Elektra Elektronik bünyesinde Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresini geliştirdi. 
Filtreyle elektronik cihazların ömrü daha uzun hale gelecek

Teknoloji gelişiyor 
işletmeler kazanıyor

Elektra Elektronik ile Neo Enerji 
Mühendislik ve Danışmanlık ortak-
lığında Konya’da Enerji Kalitesi Çö-
zümleri Semineri yapıldı. Bir otelde 
gerçekleşen sektörün paydaşlarının 
buluştuğu seminerde, işletmeler-
deki elektronik cihazların ömrünü 
uzatan harmonik filtre teknolojisi 
tanıtıldı. 

ELEKTRİK ENERJİSİNİ GÜVENLİ 
HALE GETİRİYOR

Elektra Elektronik tarafından ge-
liştirilen ve işletmelerde elektronik 
cihazların ömrünü uzatarak mini-
mum gider sağlayan Filtreler Kon-
yalı işletme sahiplerinin ilgi odağı 
oldu. Program ardından katılan mi-
safirlere çekilişle hediyeler dağıtıldı. 
Elektra Elektronik AR-GE Müdürü 
Ender Kasım, “Kasım, işletmelerde 
enerji kalitesinin önemi ve elektrik-
sel kirlilik anlamınagelen harmo-
nikleri yok etmenin yolları ile ilgili 
önemli bilgiler paylaştı. 

Bu noktada enerji kalitesi öl-
çümünün önemine dikkat çeken 
Ender Kasım, “Güç elektroniğinde 
yaşanan gelişmelere paralel olarak 
üretilen modern cihazlar hem ener-
jiyi verimli kullanıyor hem de kulla-
nıcıya ek olanaklar sunuyor. Ancak 
şebekeden yüksek akım harmonik 
içerik (elektriksel kirlilik) çeken bu 
cihazlar, elektrik şebekesinde birçok 
probleme ve bozulmalara neden ola-
biliyor. Bu bozulmaların miktarının 
saptanması amacıyla sistemlerde 
enerji kalitesi ve harmonik ölçüm-
lerinin yapılması gerekiyor. Enerji 

kalitesi ve harmonik ölçümlerini 
gerçekleştirmek ise gerçek anlamda 
mühendislik bilgisi gerektiriyor. Öl-
çüm yapılacak noktaların seçimi ve 
sistemde bulunan yüklerin incelen-
mesi ölçüm açısından büyük önem 
arz ediyor. 

Ölçümlerin doğru olarak değer-
lendirilmesi ve sisteme uygulanma-
sı, gereken en doğru, uygun ve eko-
nomik çözümün bulunması ancak 
bu şekilde mümkün olabiliyor’’ diye 
konuştu” dedi.
‘ENERJİ KALİTESİ SORUNLARINA VE 
YÜKSEK MEBLAĞLI REAKTİF GÜÇ 

CEZALARINA SON’
Kasım, “Endüstride ve ticari te-

sislerde elektriksel kirlilik anlamına 
gelen harmonik ve yüksek nötr top-
rak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi 
problemlerinin önüne geçmeyi, iş 
kayıplarını ve üretim verimsizlikle-
rini ortadan kaldırmayı hedefleyen 
Elektra Elektronik, vermiş olduğu 
seminerde yoğun Ar-Ge çalışmala-
rı sonucunda Türkiye’nin ilk ve tek 
yerli üretim aktif harmonik filtreleri-
ni ürettiğini aktardı. 

Dünya çapında sektördeki en 
yüksek performansa sahip aktif har-
monik filtreleri üreten şirketlerden 
biri olan Elektra Elektronik, akre-
dite test kuruluşlarında test edilip 
uluslararası standartlara uygunluğu 
tescil edilen bu ürünüyle Türk elekt-
ronik sanayisinin gerçek anlamda 
Ar-Ge gerçekleştiren sayılı firmala-
rı arasında yer alıyor. Enerji kalitesi 
sorunları yaşayan firmalara yüksek 

katma değerli çözüm sunan Elektra 
Elektronik, işletmelerdeki elektronik 
cihazların doğru ve tam randımanlı 
olarak taahhüt edilen zamana kadar 
sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağ-
layarak cihazların ömrünü uzatıyor. 
En güncel ekipmanlar ve en yeni 
teknolojiyle üretilen ElektraElektro-
nik aktif harmonik filtreler, muadil-
lerine göre daha az enerji harcıyor. 
Güç kalitesini iyileştiren ürün, işlet-
melerdeki enerji kalitesinin sürdü-
rülebilir ve sürekli olmasını sağlıyor” 
şeklinde konuştu

‘GÜVENLİ VE SÜREKLİ ELEKTRİK İÇİN 
KESİN ÇÖZÜM’

Güvenli ve sürekli elektrik için 
kesin çözüm olduğunu dile getiren 
Kasım sözlerine, “Elektra Elektro-
nik’in ürettiği aktif harmonik filtrele-
rin elektrik sistemlerinin güvenli ve 
stabil olmasının öncelikli ihtiyaç ol-
duğu demir çelik, denizcilik, sağlık, 
tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi 
sektörlerde enerji kalitesi açısından 
kritik önem taşıdığının ifade edildiği 
seminerde, ürünün elektrik şebe-
kelerinde harmonikkirliliğin gideril-
mesinde büyük rol oynayarak düşük 
enerji kalitesinin sebep olduğu prob-
lemlerin de önüne geçtiği belirtildi. 

Enerji şebekesinden sıklıkla et-
kilenen hassas üretim tesisleri, data 
center’lar, ofis binaları, alışveriş 
merkezleri gibi tesislerin yanı sıra 
rüzgar ve güneş santrallerinde de 
kullanılan bu yeni nesil ürün, değiş-
ken enerji yüklerinin yoğun olduğu 

işletmelerde akım ve gerilim kirli-
liklerini ortadan kaldırarak elektrik 
enerjisinin güvenli ve sürekli arzına 
olanak sağlıyor. Modüler yapısıyla 
kolaylıkla kapasite artırımına gidile-
bilen Elektra Elektronik aktif harmo-
nik filtreler, sistemdeki akım denge-
sizliğini düzenleyerek nötr hattının 
akımını yok ediyor” şeklinde devam 
etti.

‘AKTİF FİLTRE İLE ELEKTRONİK 
CİHAZLAR DAHA VERİMLİ’

Neo Enerji Mühendislik ve Da-
nışmanlık Elektrik Mühendisi Mev-
lüt Karahan da, “Üretilen cihaz hem 
Konya hem de Türkiye genelindeki 
işletmeler için büyük bir maliyet 
düşürücü. İşletmelerdeki elektronik 
cihazlar daha verimli ve aktif şekilde 
kullanılmasına rağmen daha uzun 
ömürlü hale geliyor. Etkinlikte geliş-
tirdiğimiz cihazın tanıtımını gerçek-
leştirdik. Çevre sanayi kuruluşlarına 
enerji çözümlerinde bu ürünle bü-
yük katkı sağlanacağını düşünüyo-
rum. Katılan Misafirlere teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı.

‘KALİTESİZ ENERJİ İŞLETMELERE 
ZARAR VERİYOR’

Kalitesiz enerjinin işletmeleri 
olumsuz etkileyeceğine vurgu ya-
pan Neo Enerji Mühendislik Danış-
manlık Elektrik Teknikeri Abdulka-
dir Tekin, “Enerji kalitesi düşük olan 
işletmelere kalıcı çözümler sunmayı 
hedefleyerek çıktığımız bu yolda, 
eğitime katılımlarından dolayı iş-
letme sahiplerine teşekkür ederim” 
dedi. n BERKCAN BAŞ
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Sumak Makine Rusya’ya damga vurdu
Otomatik halı yıkama makineleri, hav 

alma ve paketleme makineleri, halı sıkma 
makineleri, meç makinesi imalatında ba-
şarısı ile adından söz ettiren Sumak Ma-
kine 29-31 Ekim tarihlerinde CleanExpo 
Moscow / PULIRE fuarına katılım sağla-
dı. Gerçekleştiren fuarda Sumak Makine 
standı yabancı katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördü. Sumak Makine ürettiği 
makinler ile büyük beğeni alırken Kon-
ya’nın da tanıtımına katkı sağladı.  Sumak  
Makine, Otomatik halı yıkama makine-
leri, hav alma ve paketleme makineleri 
,halı sıkma makineleri , meç makinesi 
imalatını yapmakta. Sumak Makine üre-
timi ürünler  ; ülkemizin dört bir köşesine 
pazarlandığı gibi, yurtdışına da ciddi bir 
Pazar elde etmiş ve ger geçen gün üze-
rine katarak ihracatlarımız devam ediyor. 
Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket 
eden Sumak Makine , bu ilkeyi kurum 
kültürü haline getirmek amacıyla üretim 

ve hizmet kalitesini en üst seviyede tut-
makta. Sumak Makine tarafından üretilen 
makineler;  yüzde100 yerli üretim olduğu 
için, yedek parçası hususunda son derece 
pratikleşmiş durumda. Ürünleri  2 yıl ga-
ranti altında. Sumak Makine devamlı ino-
vasyon kavramını ilke edinmiş bu hususta 
kendini geliştirmekte. Taahhütlerini za-
manında ve eksiksiz yerine getirmek için 
gerekli malzeme, bilgi, ekip ve ekipmana 
sahip olan firma her zaman en iyisini yap-
mayı ve müşteri memnuniyetini sürek-
li yükseltmeyi amaçlamaktadır. Sumak 
Makine devamlı olarak, hizmet kalitesini, 
daha da yüksek seviyelere taşıma konu-
sunda kararlı olarak faaliyetini sürdürü-
yor. Sumak Makine kurulduğu tarihten 
günümüze kadar müşterilerine tecrübe, 
geçerlilik ve güvenilirlik unsurlarının sağ-
lanmasının garantisi oldu. Sumak Makine 
müşteri memnuniyeti ile çalışmalarını 
sürdürüyor. n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Açıldığı günden itibaren kaliteli 
hizmet anlayışıyla sık sık gündeme 
gelen Novotel’in yeni Genel Mü-
dürü Murat Peksomlu oldu. Novo-
tel Konya’nın Yeni Genel Müdürü 
Murat Peksomlu ve Novotel Konya 
yönetimi basın mensupları ile bir 
araya geldi. Düzenlenen programda 
konuşan Novotel&ibis Konya Ailesi 
yeni Genel Müdürü Murat Peksom-
lu, “Böylesine enerjik ve çalışkan bir 
aileye katılmaktan çok mutluyum, 
dünya standartlarında sunduğu-
muz hizmetimizin üzerine birçok 
şey katarak faaliyet göstermeye 
devam edeceğiz.  Dünyanın lider 
uluslararası otel işletmecisi ACCOR 
HOTELS olarak sektörde edindiği-
miz tecrübe ve birikimini Anadolu 
misafirperverliği ile harmanlayarak 
Türkiye pazarında, dünya standart-
larında hizmet kalitesi ile müşteri 
memnuniyetini her yeni oteliyle en 
üst seviyeye taşımaya devam ediyo-
ruz. Bu vizyonun doğal bir uzantısı 

olarak da pek çok ödül kazanan AC-
COR HOTELS gün geçtikçe dinamik 
yapısını zamanın gerekliliklerine uy-
gun hale getirmek için oldukça fazla 

çaba harcıyor.  ACCOR HOTELS’in 
benzersiz vizyonuyla Konya’da mi-
safirlerine hizmet veren iki marka; 
Novotel & ibis hotel Konya, benzer-

siz deneyimin iki adresi olarak dikkat 
çekmeye devam edeceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’in şeker fasulyesi 
fuarda görücüye çıktı

Beyşehir ilçesinin coğrafi işa-
ret belgeli tek yöresel lezzeti olan 
şeker fasulyesinin Antalya’da sona 
eren fuarda görücüye çıkarıldığı 
bildirildi. Beyşehir’in yöresel lez-
zetleri ve coğrafi işaretli ürünleri 
Antalya’da düzenlenen YÖREX 
Fuarı’nda tanıtıldı.

Antalya Ticaret Borsası öncü-
lüğünde, TOBB’un desteğiyle bu 
yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel 
Ürünler Fuarı, ANFAŞ Fuar Mer-
kezi’nde kapılarını ziyaretçilere 
açtı. 23 Ekim’de başlayan fuar, 27 
Ekim’de sona erdi.

Fuarda, Beyşehir’in Akçabe-
len Tarımsal Ürünler Kooperatifi 
öncülüğünde ‘Fasulyenin kadim 
başkenti Akçabelen (Çetmi) Şeker 
Fasulyesi stantı da açıldı. Stan-
tın ziyaretçilerine pişirilen şeker 
fasülye yemeği ikram edilirken, 

Beyşehir’in coğrafi işaret belgeli 
tek yöresel lezzeti tüm yönleriyle 
tanıtıldı.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, 
yaptığı yazılı açıklamada, Akça-
belen’in yöresel ürünü olan şeker 
fasulyeyi daha iyi tanıtabilmek için 
ülke genelinde açılan fuarlara ka-
tılmaya büyük önem verdiklerini 
belirterek, “Antalya’daki fuarda da 
bir hafta boyunca açtığımız stantta 
ilçemizin ilk ve tek coğrafi işaretli 
belgesine sahip yöresel ürünü olan 
şeker fasulyemizi fuara gelen ziya-
retçilerimize anlattık, tanıttık. Bu 
tür çalışmalarımız bundan sonra 
da devam edecek. Bölgemizin ve 
ürünümüzün tanıtımı anlamında 
fuarın çok yararlı geçtiğini düşünü-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay-Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezinde kalfalık-ustalık eğitimi alan 20 ahi adayı Viyana’da bulu-
nan Avusturya Ticaret Odası Ekonomi Geliştirme Enstitüsü eğitim kampüsünde 4 günlük eğitim aldı

Konyalı ahi adayları 
Avusturya’da eğitim aldı 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile Uluslararası Ticaret Geliştirme ve 
Strateji Derneği (UTİGEM) arasın-
da imzalanan protokol kapsamında 
düzenlenen Yeni Ufuklar progra-
mına  Karatay-Ahi Evran Mesleki 
Eğitim Merkezinde kalfalık-ustalık 
eğitimi alan aynı zamanda Konya 
Genç Esnaf ve Sanatkarlar üyeleri-
nin de bulunduğu 20 ahi adayı Vi-
yana’da bulunan Avusturya Ticaret 
Odası Ekonomi Geliştirme Ensti-
tüsü eğitim kampüsünde 4 günlük 
“Kalite, Kalite Yönetimi ve Müşteri 
Memnuniyeti” konularında eğitim 
aldılar. Verilen eğitimler sertifika-
landırılarak Uluslararası arenada 

ahi adayların bir adım ileride olması 
sağlanması hedefleniyor.  UTİGEM 
Genel Yönetim Kurulu Başkanı Bora 
Baran Yavuz dernek hakkında şu 
bilgileri verdi. Yavuz, “Derneğimiz; 
Kobilerin, Avusturya merkezli ofis, 
mağaza, işletme ve marka tanıtım 
faaliyetlerinin desteklenmesi, ihra-
cata yönelik yatırımlarının artma-
sının sağlanması amacıyla “Avus-
turya Merkez Hedef Dünya” isimli 
projemizi başlatmış bulunmakta. Bu 
kapsamda Avusturya Büyükelçiliği 
Ticaret Ataşeliği ile koordineli ola-
rak çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca 
katılımcı Kobilerin ihracat gerçek-
leştirebilmeleri için; Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü, Mesleki Eğitim 
ve İş Geliştirme Derneği, Avustur-
ya Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği, 
Avusturya Ticaret Odası Ekonomi 
Geliştirme Enstitüsü Wifi Interna-
tional, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müste-
şarlığı, Kooperatifçilik Genel Müdür-
lüğü ile iş birliktelikleri yapılmakta 
olup gerekli destek programların-
dan faydalanılması sağlanmaktadır. 
Merkezimiz veri tabanına dahil olan 
katılımcı Kobiler için çeşitli mesleki 
eğitim ve sertifika programları dü-
zenlenmektedir. İhracatta başarılı 
bir strateji ve istikrarlı bir başarı çiz-
gisinde kalabilmeleri için Milli Eği-
tim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eği-

tim Genel Müdürlüğü ve Avusturya 
Ticaret Odası Ekonomi Geliştirme 
Enstitüsü Wifi International tarafın-
dan verilen profesyonel mesleki eği-
tim programları düzenlenmektedir” 
dedi. Karatay-Ahi Evran Mesleki 
Eğitim Merkezi öğretmenlerinden 
Mustafa Başoğlu da, “Konya’da 
öncü mesleki eğitim merkezi olma 
çalışmaları kapsamında merkezimiz 
yurt içi ve yurt dışı projeler oluştur-
maya devam edecek. Okulumuz 
Wifi International’da eğitim alan ilk 
okul olup proje süresince okulumuz 
UTİGEM ve katılımcılarından des-
teklerini alacaklarını belirtildi” ifade-
lerini kullandı.
n MEVLÜT EGİN

Novotel Konya’ya yeni genel müdür
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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2 yaşındaki Adem, çakmakla 
oynarken yangın çıkardı

Samanlıkta çıkan yangını 
hortumla söndürmeye çalıştı

Konya’da, çakmakla oynayan 
Adem Uçar’ın (2) perdeleri tutuş-
turması sonucu evde yangın çıktı. 
Dumandan etkilenen Adem, an-
nesi Fadime ve kardeşi Ömer Asaf 
Uçar, hastaneye kaldırıldı. 

Meram ilçesine bağlı Yaylapı-
nar Mahallesi’ndeki Güzelyurt So-
kak’ta bulunan 2 katlı evin 1’inci 
katında, çakmakla oynayan Adem 
Uçar, perdeleri tutuşturdu. Alev-
ler, kısa sürede tüm odayı sar-

dı. Yangını fark eden Adem’in 
annesi Fadime Uçar, söndürmek 
istedi; ancak başaramadı. Komşu-
ların ihbarıyla gelen itfaiye ekiple-
ri, alevleri söndürdü. Dumandan 
etkilenen Fadime Uçar ile oğulla-
rı Adem ve Ömer Asaf Uçar, sağlık 
görevlilerince ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve 
çocuklarının sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi. n DHA

Kulu ilçesinde samanlıkta çı-
kan ve hortumla su sıkılarak sön-
dürülmeye çalışılan yangın, itfaiye 
ekiplerinin müdahalesiyle kontrol 
altına alındı. Yangın, saat 16.30 
sıralarında ilçeye bağlı Köstengil 
Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgi-
ye göre, Bayram Tay’a ait saman-
lıkta henüz belirlenemeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Yangını fark 
eden Bayram Tay ve komşular ta-

rafından yangın söndürme tanke-
rinden uzatılan hortumla alevler 
söndürülmeye çalışıldı. Çabaların 
yetersiz olması üzerine itfaiyeye 
haber verildi. İtfaiye ekiplerinin 
olay yerine sevk edilmesiyle birlik-
te samanlıktaki yangın söndürül-
dü. Samanlık yangın sonrası kul-
lanılamaz hale gelirken, 40 römork 
kadar samanda zarar gördü.
n İHA

Ilgın’da yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan Ali Yanar’ın boğazı kesilerek su kuyusuna atıldığı tespit edildi. 
Dedektif gibi çalışan polis, akıllara durgunluk veren cinayetin katil zanlılarını da kıskıvrak yakaladı

Boğazını kestiler, cesedi
su kuyusuna attılar!

Ilgın ilçesinde 3 ay önce aniden 
ortadan kaybolan ve bir daha ken-
disinden haber alınamayan Ali Ya-
nar’ın arkadaşları tarafından boğazı 
kesildikten sonra su kuyusuna atıl-
dığı ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde 
Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi’nde 
bulunan bir dağ evinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın 
ilçesinde yaşayan Ali Yanar uzun 
süre eve gelmeyince ailesi karakola 
giderek kayıp başvurusunda bulun-
du. Ailenin başvurusu üzerine Kon-
ya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) ile polis ve jandarma ekiple-
ri bölgede arama çalışması başlattı. 
İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında 
drone desteği ile yapılan aramalar-
da, Ali Yanar’a ait ize rastlanmadı. 
Ali Yanar’ın öldürülmüş olabile-
ceği ihtimali üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
tarafından özel ekip kuruldu. Özel 
ekip, kayıp olan Ali Yanar’ın cep 
telefonu üzerinden en son kimlerle 
iletişime geçtiğini tespit etti. Ara-
ma dokümanlarında Ali Yanar’ın 
arkadaşları olan kafe sahibi Kerim 
K. ve Hasan M. ile iletişime geçtiği 
belirlendi. Bunun üzerine Cinayet 
Büro ekipleri, Kerim K. ve Hasan 
M.’nin ifadesine başvurdu. Şahısla-
rın çelişkili ifadeler vermesi üzerine 
durumdan şüphelenen polis, soruş-
turmayı derinleştirdi. Yapılan çapraz 
sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., 
suçlarını kabul ederek arkadaşlarını 

öldürdüklerini itiraf etti.
UYUŞTURUCU MADDE VERDİKTEN 

SONRA BOĞAZINI KESMİŞLER
Gözaltına alınan şüphelilerin ilk 

ifadesinde, Ali Yanar’ın bir süreli-
ğine kendilerinden yasa dışı bahis 
oyun makinesi kiraladığını ve bir 
süre sonra makineyi geri vermek 
istememesi üzerine cep telefonuyla 
tartıştıklarını anlatarak, “Daha son-
ra tartışma sonrası Ilgın ilçesi Teke-
ler Mahallesi’nde bulunan bir bağ 
evine alkol içme bahanesiyle Ali Ya-
nar ile buluştuk. Burada kendisine 
uyuşturucu maddede vererek ba-
yılttıklarını ve daha sonra boğazını 

keserek öldürdüklerini” söyledikleri 
iddia edildi.

CESEDİ YAKAMAYINCA SU 
KUYUSUNA ATMIŞLAR

Boğazını kestikleri Ali Yanar’ı 
cansız bedenini battaniyeye sararak 
arabaya alıp 50 kilometre uzaklık-
taki Doğanhisar Mahallesi’ne bağlı 
Başköy civarındaki suyu kuyusuna 
götürdüklerini belirlenen şüpheli-
lerin, cesedi yakma girişiminde bu-
lundukları ancak başarılı olamayınca 
su kuyusuna atarak olay yerinden 
kaçtıkları öğrenildi.

İki arkadaşın cinayeti itiraf et-
mesinin ardından Konya Cinayet 

Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri 
cinayeti işledikleri Başköy Mahalle-
si’ndeki araziye götürdü. Kerim K, 
ile Hasan M., cumhuriyet savcısına 
olayı anlatarak cesedi attıkları kuyu-
yu gösterdi. Şüphelilerce kuyuya atı-
lan Ali Yanar’ın cansız bedeni itfaiye 
ekipleri tarafından yarım saat süren 
çalışmayla kuyudan çıkartıldı. Çürü-
meye başlayan Ali Yanar’ın cesedi 
kuyudan çıkartıldıktan sonra otop-
si yapılmak üzere Konya Numu-
ne Hastanesi morguna götürüldü. 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edileceği öğ-
renildi. n İHA

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Babasının bıçakladığı genç ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak takla 
atan otomobildeki 1 kişi hayatını 
kaybederken 4 kişi de yaralandı. 
Kaza, Konya - Beyşehir yolu 50. 
kilometresinde Kızılören Mahal-
lesi yakınlarında meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Bekir 

Çıkı’nın (43) kullandığı 42 ACA 
983 plakalı otomobil Konya yö-
nüne giderken sürücünün direk-
siyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu takla attı. Kazada otomo-
bilde yolcu olarak bulunan Ah-
met Duymaz (81) kaldırıldığı Me-

ram Tıp Fakültesi Hastanesinde 
hayatını kaybederken sürücü ve 
diğer 3 yolcu yaralandı. Yaralılar 
Konya’daki çeşitli hastanelerde 
tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da bir kişi tartıştığı 
oğlunu karnından bıçaklayarak 
ağır yaraladı. Olay, akşam saat 
20.45 sıralarında Çeltek Mahalle-
si 495. Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, eve alkollü 
geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) 

ile oğlu Behçet T. (23) arasında 
tartışma çıktı. Tartışmanın kavga-
ya dönüşmesi üzerine baba M.T, 
eline geçirdiği bıçakla oğlunu kar-
nından yaraladı. Kanlar içerisinde 
yere yığılan Behçet T., çağrılan 
ambulansla Karaman Devlet Has-

tanesine kaldırıldı. Burada ame-
liyata alınan Behçet T’nin hayati 
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Polis olaydan sonra baba M.T’yi 
gözaltına alınarak Polis Merkezine 
götürdü. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor. n İHA
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Down Sendromu Araştırma Komisyonu’ndan Büyükşehir’e ziyaret

Down Sendromu, Otizm ve 
diğer gelişim bozukluklarının araş-
tırılması amacıyla kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Araştırma Ko-
misyonu Başkanı AK Parti Antalya 
Milletvekili Kemal Çelik ve komis-
yon üyeleri Konya Büyükşehir Be-

lediyesi’ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Araştırması Komisyonu 
üyeleri, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’ni ziyaret etti. Down Send-
romu, Otizm ve diğer gelişim bo-
zukluklarının yaygınlığının tespiti 

ile ilgili bireylerin ve ailelerinin so-
runlarının çözümü için alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, Konya’daki çeşitli özel 
eğitim kurumlarını ve rehabilitas-
yon merkezlerini incelemek üzere 

Konya’ya geldi. Bu kapsamda ilk 
olarak Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak’ı ziyaret eden AK Par-
ti Antalya Milletvekili Kemal Çelik 
başkanlığındaki komisyon üyeleri, 
daha sonra Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Vekili Mustafa 
Uzbaş ile görüştü. Komisyon Baş-
kanı AK Parti Antalya Milletvekili 
Kemal Çelik, özellikle farkındalık 
oluşturmak için illeri ziyaret ettikle-
rini belirterek, “Konya bu anlamda 
Türkiye’ye güzel bir örnek teşkil 

ediyor” ifadelerini kullandı. Ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da 
komisyon üyelerine çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Konya, “Büyükşehirler Toplu 
Ulaşım Performans Ligi” başlıklı 
araştırmada 10 hizmet kriterinde 
toplu ulaşımda en konforlu iller sı-
ralamasında ikinci oldu. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, büyükşehirle-
rin toplu taşıma performanslarının 
değerlendirildiği listede ikinci sıra-
da yer aldı.

Türkiye’de yer alan büyük-
şehirlerin toplu ulaşımına dair 

Areda Survey araştırma şirketi 
tarafından ölçme-değerlendirme 
çalışması yapıldı. “Büyükşehirler 
Toplu Ulaşım Performansı Ligi” 
başlıklı araştırma kapsamında ka-
tılımcılara; bilgilendirme, konfor, 
çevresel faktörler, erişilebilirlik, 
güvenlik, personel, ücret, uygun-
luk, zamanlama ve geri bildirim 
gibi toplu taşımada 10 hizmet kri-
teri soruldu.

Ulaşımı en iyi olan şehirlerin, 
1’den 30’a kadar sıralamaya girdi-
ği listede, 30 ilde yaklaşık 11 bin 
kişi üzerinde anket yapıldı. 100 
üzerinden yapılan değerlendirme-
de listenin ikinci sırasında Konya 
yer aldı.

Ulaşımda her zaman modern 
sistemleri kullanan, modern araç 
filosu, tecrübeli personeli, uygun 
fiyatları ve sürekli eklenen yeni 

hatlarıyla şehir ihtiyaçlarına ek-
siksiz cevap vermeye gayret eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 60.6 
puanla listenin ikinci sırasında 
kendine yer buldu.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin araç filosunda 12’si kataner-
siz toplam 72 modern tramvay ile 
doğalgazlı, dizel, elektrikli toplam 
646 otobüs bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Geleceğe nefes ol 
kampanyasına yoğun ilgi

Binali Yıldırım otizmli 
çocuklarla buluştu

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 
milyon ağacı geleceğe miras bı-
rakarak dünya rekoruna ulaşmak 
amacıyla Tarım ve Orman Bakan-
lığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından başlatılan Geleceğe ne-
fes ol kampanyasına vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ülkemizde bireylerin ağaç ve 
orman sevgisini geliştirmek ve 
çevre duyarlılığına katkı sağla-
mak amacıyla özellikle de son za-
manlarda neredeyse tüm dünya-
da ortaya çıkan orman yangınları 
ile zarar gören doğa için yeniden 
ağaçlandırma konusunda yapılan 
bir proje olan Geleceğe nefes ol 

kampanyası vatandaşlar tarafın-
dan yoğun ilgi gösteriliyor.  Ge-
leceğe Nefes Kampanyası başvu-
ruları https://gelecegenefes.com/ 
adresinden gerçekleştirebiliyor. 
İnternet sitesinde başvuran kişi 
adına 5 adet ücretsiz ağaç dikimi 
istenilen yere dikilirken, kişi ya 
da Kuruluş istendiği sayıda fidan 
bağışında bulunabilir. Bağışlanan 
fidanlar ağaçlandırma sahası için-
de yer alıyor. 81 ilde eşzamanlı 
olarak yapılacak etkinliğin Konya 
ayağı ise 11 Kasım Pazartesi günü 
saat 10:30’da Selçuk Üniversitesi 
Kampüsünde gerçekleşecek.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eski TBMM Başkanı ve AK 
Parti İzmir Milletvekili Binali Yıl-
dırım, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı’nda otizmli öğrenci-
lerle bir araya geldi. Yıldırım, çeşitli 
programlara katılmak için geldi-
ği Konya’da, Vali Cüneyit Orhan 
Toprak’ı makamında ziyaret etti.  
Daha sonra Mevlana Müzesi’ne 
geçen Yıldırım, buradaki eserler 
hakkında yetkililerden bilgi aldı, 
turistlerle fotoğraf çektirdi. Yıldı-

rım’a Vali Toprak, Kültür ve Tu-
rizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar 
ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
da eşlik etti. Yıldırım, müze ziyare-
tinin ardından, Mevlana Meydanı 
yanında bulunan tarihi Sultan Se-
lim Camii’nde ikindi namazını kıl-
dı. Yıldırım, daha sonra Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda 
çocuklarla bir araya geldi. Çocuk-
larla bir süre sohbet eden Yıldırım, 
onlarla fotoğraf da çektirdi. n AA

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, parti çalışmalarının yanı sıra günlük işlerinde de çocukluğundan 
beri sevdasılısı olduğu bisikleti kullanıyor. Sorgun, baba yadigarı 45 yıllık bisikletine gözü gibi bakıyor

Milletvekili Sorgun’un 
54 yıllık bisiklet sevdası

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, siyasi çalışmalarının 
yanı sıra günlük işlerinde de tutkunu 
olduğu, babasından kalan 45 yıllık 
bisikletini kullanıyor. Hemşehrilerini 
teşvik amacıyla hem siyasi çalışma-
ları sırasında hem de gündelik haya-
tında bisikleti tercih eden Sorgun, 7 
yaşından beri devam eden tutkusu-
nu anlattı.

Sorgun, yaklaşık 54 yıldır pedal 
çevirdiğini belirterek, şöyle konuştu: 
“Şu anda kullandığım bisiklet, 45 
yıllık. Kullandığım 3 bisikletin ikisi 
Konya’da biri de Ankara’da. Bisik-
let, bizim için spor aracı değil ulaşım 
aracıdır. Aslında bisiklet benim için 
hayat tarzıdır. Bisiklet demek hare-
ket demek. Hareket olmazsa bere-
ket olmaz. Bisiklet tasarruf demek, 
çevrecilik demek, otopark problemi 
çözüm demek ve hava kirliliğini ön-
leme almak demektir. Bisikletin pek 
çok faydaları var. Onun için Konya 
gibi düz şehirlerde iyi bir ulaşım ara-
cıdır. Ankara’da ve Konya’da alışve-
rişe giderken veya ziyarete giderken 
bazen teşkilat çalışmalarına, sivil 
toplum ziyaretlerinde etkin olarak 
kullanıyorum. Bürokratik görevle-
rimde, meslek hayatımda da bisiklet 
kullanmayı tercih ettim. Şimdi de 

kullanıyorum.” 
‘BİSİKLET TEVAZU DEMEKTİR’
Bisikletle ilgili Türkiye’de yanlış 

bazı anlaşılmalar olduğuna değinen 
Sorgun, şunları kaydetti: “Avru-
pa’da bisiklet kullanımı takdir görür-
ken Türkiye’de bisiklet kullanımının 
yadırgadığını görüyorum. ‘Bisiklet 
sadece spor amaçlı kullanılır’ mantı-
ğı var. Bu amaçla kullananlar olabilir 
ama bisiklet ulaşım aracıdır. Aynı 
zamanda bisiklet tevazu demektir, 
halkla birlikte olmak demektir. Se-

yahat ederken komşuya ve çevre-
dekilere selam vermek, muhabbet 
etmek haberleşmek demektir.”

Sorgun, Konya’nın bisikletin 
anavatanı olduğunu ifade ederek, 
kentte 350 kilometrenin üzerinde 
bisiklet yolu bulunduğuna işaret 
etti. Trafikte bisikletlilerin yaşadığı 
bazı zorluklara dikkati çeken Sor-
gun, bu aracın trafikte saygı görmesi 
ancak bisikletlinin de kurallara uy-
ması gerektiğinin altını çizdi.
DOĞAYLA İÇİ İÇE BİR YAŞAMI TERCİH 

EDİYOR
Öte yandan, siyasetin ve günlük 

işlerin temposundan bir nebze olsun 
uzak durmak için bahçesinde de bol-
ca vakit geçiren Sorgun, Anadolu’da 
yüzyıllardır süre gelen pekmez kay-
natma geleneğini de yaşatıyor. Kent 
merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 
bahçesinde yetiştirdiği üzümleri bi-
sikletine yükleyerek evine getiren 
Sorgun, doğal ortamda yetiştirdiği 
ürünlerden misafirlerine de ikram 
etmekten mutluluk duyduğunu 
vurguladı. 

Fasulye, domates, biber ve patlı-
can gibi sebzeleri yetiştirdiği bahçe-
sinde ailesinin ihtiyacı kadar pekmez 
ürettiğini ifade eden Sorgun, şunları 
kaydetti: “Çocukluğumuzda köy-
de gördüğümüz pekmez kaynatma 
geleneğini sürdürüyoruz. Buradaki 
amaç, bir şeyler üretmek. El emeği 
üretim her şeyden daha iyidir. Fab-
rikasyon ürünlerden ve ambalajlı 
gıdalardan uzak durmak gerekiyor. 
Kendi ürettiğinizde nimetin değe-
rini anlarsınız. Kazanı yakıyoruz, 
burada pekmez saatlerce kaynıyor. 
Pekmezin serüveni de oldukça ibret 
vericidir. Sadece tüketici olmamak 
gerekiyor.”
n AA

Konya, toplu ulaşımıyla da zirvede!
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız öğrenci 
alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA
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Başı plastik bidona sıkışan 
köpeği vatandaş kurtardı

Şahin, güvercin ve tuzaklı 
ava 20 bin lira ceza

Konya’da başı plastik bidona 
sıkışan yavru köpeği duyarlı va-
tandaş kurtardı. Alınan bilgiye 
göre, Ahırlı ilçesine bağlı Çiftlik 
Mahallesi’nde Tahsin Türkuçar, 
başı plastik bidona sıkışmış bir kö-
pek yavrusu gördü. Köpeğin kendi 

çabasıyla başındaki plastikten kur-
tulamadığını fark eden Türkuçar, 
motosikletinden inerek yakaladığı 
köpek yavrusunun kafasından bi-
don parçasını çıkardı. Başındaki 
parçadan kurtulan yavru köpek, 
koşarak uzaklaştı. n AA

Cihanbeyli ilçesinde, gözü 
maskeyle kapatılan şahin, kır gü-
vercinleri ve muhtelif tuzaklarla 
yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne 
sürülen 2 kişiye toplamda 20 bin 
136 lira tazminat ve idari para ce-
zası uygulandı. 

Edinilen bilgiye göre, Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar 8. Bölge Mü-
dürlüğü ile Cihanbeyli Merkez Jan-
darma Karakol ekipleri tarafından 
yürütülen ortak denetim ve kont-
rollerde, Cihanbeyli ilçesine bağlı 
Yapalı Mahallesi’nde tuzak kuru-

larak yasa dışı kara avcılığı yaptığı 
ileri sürülen 2 avcı yakalandı. Avcı-
larla birlikte ele geçirilen avda kul-
lanılan, gözü maske ile kapatılan 1 
adet şahin, yem olarak kullanılan 8 
kır güvercini ve muhtelif tuzaklara 
da el konuldu. 

El konulan kuşların doğal ya-
şam alanına tekrar bırakıldığı, 2 
avcı hakkında ise 15 bin 920 lirası 
tazminat, 4 bin 846 lirası idari para 
cezası olmak üzere toplamda 20 
bin 136 liralık ceza uygulandığı öğ-
renildi. n İHA

Konya’nın su sorununu meclis gündemine getiren İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’da 10 gölün tamamen 
kuruduğunu, 14 gölün de kuruma tehdidi altında olduğunu söyleyerek, Konya havzasının acilen beslenmesi gerektiğini söyledi

Konya kuruyor!

İyi Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, TBMM de Su Ürünleri 
Kanununda Değişiklik yapılmasına 
dair Genel Kurulda görüşülen Ka-
nun Teklifinde Konya’nın sesi oldu. 
Yokuş, görüşülmekte olan kanun 
teklifine ilişkin “Ülkemizde her ge-
çen yıl su ürünleri üretimi azalmak-
tadır. Son 10 yılda balık üretimi yüz-
de 10.6 oranında azalmıştır. Suyun 
yetersizliği ve su kirliliği nedeniyle 
göl ve göletlerin doğal ekosistemleri 
bozulmaktadır. Buna yanlış avlanma 
da eklenince göl ve göletlerimizdeki 
pek çok canlı türü yok olmaktadır. 
Yaşayan gezegen endeksi verilerine 
göre 1970 yılından bu yana tatlı su 
kaynaklarında yaşayan canlı türleri-
nin yüzde 37’si yok olmuştur. Diğer 
yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğının raporuna göre Türkiye’nin en 
büyük sorunu su kirliliğidir” dedi.

‘KONYA’NIN BİRÇOK İLÇESİNDE 
KANALİZASYON ARITMASI YOK’
“Konya’nın tüm mahallelerinin 

kanalizasyonları arıtmasız olarak 
dere ırmak ve göllere akıyor” diyen 
İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, “Konya’mızda binin üzerinde 
köy ve mahalle vardır. Çumra, Ka-
dınhanı, Derebucak ilçelerinin kana-
lizasyon arıtması yoktur. Kirli sular 
derelere, ırmaklara ve göllere ak-
maktadır. Beyşehir kanalizasyonun 
arıtmasından verilen su Çiçekler 
Mahallesi halkının sağlığını tehdit 
etmektedir. Konya’daki su kirliliği 

insan hayatını tehdit eder hale gel-
miştir. Balıkların bile yaşamak da 
zorlandığı göl, gölet ve barajlardaki 
arıtmasız kanalizasyonlardan gelen 
kimyasal sular ile sebze ve meyveler 
sulanmakta, hayvanlar su içmekte-
dir. Su ile topraklara karışan kimya-
sal atıklar topraklarımızı verimsiz-
leştirmektedir. Ülkemizin En büyük 
tatlı su gölü olan Beyşehir gölünün 
kenarında yaşayan Beyşehir halkı 
evlerinde musluklarından su içe-
memektedir. Başta Beyşehir gölü 
olmak üzere Konya ve ülkemizdeki 
göllerimizin acilen temizlenmesi ge-
rekiyor” ifadelerini kullandı.
BEYŞEHİR GÖLÜNÜN 2040 YILINDA 

KURUMA RİSKİ VAR
Dünyanın önde gelen üniversite-

lerinden, 10 bilim insanının Akdeniz 
havzasında yaptığı bir araştırmada 
tedbir alınmazsa Beyşehir Gölü’nün 
2040 yılında kuruyacağının ifade 
edildiğini hatırlatan İyi Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Tür-
kiye’nin en büyük tatlı su gölü olan 
Beyşehir gölü kirlilik ve su kıtlığı ne-
deniyle yavaş yavaş ölmektedir. Bu 
gölümüzde bulunan endemik balık-
lardan Göğce balığı yok olmuştur. 7 
endemik balık türü ise yok olma teh-
likesi ile karşı karşıyadır. Türkiye’de 
son 50 yılda 36 göl kurumuştur, 14 
göl ise kuruma ile yüz yüze kalmış-
tır. Konya’da kuruyan göller Suğla, 
Meke gölü, Arpaçayırı, Çumra ovası, 
Güvenç Hatemiş sazlığı, Samsam 
Gölü, Akşehir gölü, Ereğli Sazlıkları 

ve Uyuz gölüdür” dedi. 
Jeoloji Mühendisleri Odası Kon-

ya Şubesi’nin yaptığı araştırmaya 
göre Konya Kapalı Havzası’nda 135 
bin kuyudan 100 bininin kaçak oldu-
ğuna dikkat çeken Fahrettin Yokuş, 
“Yıllık 1,5 milyar metreküp kaçak 
yeraltı suyu kullanılıyor. Konya Tür-
kiye’nin en az yağış alan illerinden 
birisidir. Sulu tarıma dayalı tarım 
ürünlerinin ekimi nedeniyle yeraltı 
suları yoğun olarak tüketilmektedir. 
Konya’da artık yeraltı kuyularının 
derinliği 150-200 metrelere kadar 
ulaşmaktadır. Bu nedenle her yıl 
özellikle Karapınar ilçemizin sınırla-
rı içinde obruk çökmeleri artmakta 
ve ilçe merkezine yaklaşmaktadır” 
dedi.
‘KONYA HAVZASINA ACİLEN YENİ SU 

KAYNAĞI SAĞLANMALIDIR’
Konya havzasına acilen su kay-

nağı sağlamak gerektiğine vurgu 
yapan İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, “Eğer Konya’mız 
da yer altı su kaynakları bu şekilde 
hoyratça tüketilmeye devam edi-
lirse, yakın bir gelecekte Konya bü-
yük felaketlerle yüz yüze kalacaktır. 
Konya havzasının acilen yeni su kay-
naklarına ihtiyacı vardır. Özellikle 
Dicle Fırat havzasından Uluslararası 
anlaşmaların dışında fazladan akıtı-
lan 35 milyar metreküp suyun, yıllık 
8 ile 10 milyar metreküpü Konya’ya 
getirilmesi gerekmektedir” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

NEÜ öğrencilerinden Osmaneli Konakları restorasyonlarına destek

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi öğrencileri, Bilecik’in 
geleneksel evleri ve konakları ile 
bilinen Osmaneli ilçesinde gerçek-
leştirilen konak restorasyonlarında 
yer alıyor.

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf 
öğrencileri, Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Esra Yaldız ve Araştırma Görevlisi 
Ammar İbrahimgil gözetiminde üç 
gün sürecek restorasyon uygula-
ması için Osmaneli’ne gitti. Öğren-
ciler, restorasyon dersleri kapsa-
mında Osmaneli’deki konaklardan 
9 tanesi için yapı belgeleme çalış-
maları yapacak. Konaklarda röleve 
ve restitüsyon faaliyetleri gerçek-
leştirecek olan öğrenciler, yapıların 

durumlarına göre restorasyon öne-
rilerini sunacak.

Öğrencilerin restorasyon ders-
leri uygulaması için Osmaneli 
Belediyesi ile iletişime geçerek 
Osmaneli Konaklarının restoras-
yonuna dahil olduklarını belirten 
NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra 
Yaldız, “Derslerde öğrencilerimize 
restorasyon hakkında teorik bilgile-

ri aktarıyoruz. Uygulama konusun-
da da çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
iletişime geçerek öğrencilerimizin 
uygulama yapmasına imkan tanı-
yoruz. Bu anlamda öğrencilerimiz 
derslerde öğrendiklerini uygulama 
fırsatı bulmuş oluyorlar. Burada 
kurumlar arasında karşılıklı fayda 
sağlayan bir iş birliği söz konusu. 
Kentsel sit alanı olarak ilan edilen 

Osmaneli’nin eski mahallelerinde 
yapılan restorasyon çalışmalarına 
biz de destek olmak için buradayız. 
Osmaneli ilçemiz gerçekten keş-
fedilmeyi bekleyen gizli bir hazine 
gibi. Sivil mimarinin en iyi örnekle-
rinden olan geleneksel evler ve ko-
nakların restorasyon sürecine katkı 
sunmaktan son derece mutluluk 
duyuyoruz. Bize bu fırsatı sunan 

başta Osmaneli Belediye Başkanı-
mıza ve emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı 
Münür Şahin ise, yaptıkları çalış-
malar ve verdikleri desteklerden 
dolayı NEÜ öğretim elemanlarına 
ve öğrencilere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Millî Görüş Hareketinin 
Konya’daki önemli isimlerinden

Mustafa 
MUTLU’nun

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Mustafa Mutlu 
dualarla defnedildi

Necmettin Erbakan’ın 1969 yılında Konya’dan başlattığı Millî Görüş Hareketinin 
Konya’daki önemli isimlerinden Mustafa Mutlu 84 yaşında hayatını kaybetti

Merhum Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın 1969 yılında Konya’dan 
başlattığı Millî Görüş Hareketinin 
Konya’daki önemli isimlerinden 
Mustafa Mutlu 84 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhum Mustafa Mut-
lu’nun cenazesi geçtiğimiz gün Ha-
cıveyis Camiinde Cuma namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığında topra-
ğa verildi. Cenazeye Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam 
ve Milli Görüş Harekatının önem-
li isimleri katıldı. Mutlu ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Mutlu ailesi bu acı 
günlerinde yanlarında olan seven-
lerine ve yakınlarına teşekkür etti. 

Mustafa Mutlu 2 erkek 2 kız olmak 
üzere toplam 4 çocuk babasıydı. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 

Mustafa Mutlu’ya yüce Allah’tan 
rahmet, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz. n BERKCAN BAŞ

Milli Görüş’ün 50. yılında yapılacak olan Saadet Partisi Olağan Büyük Kongresi’ni ikinci şahlanışın işareti 
olarak gördüklerini belirten İbrahim Ceylan, Ankara’da yapılacak olan kongreye davet etti

Saadet Selçuklu’dan 7. 
olağan kongreye davet

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Baş-
kanı İbrahim Ceylan “3 Kasım Pazar 
günü Ankara Arena Spor Salonu’n-
da (ARENA) yapacağımız 7. Olağan 
Büyük Kongremize tüm Konyalı 
hemşerilerimizi davet ediyorum. 
Milli Görüş’ün ikinci 50. yıl şahlanı-
şının işareti olacak olan büyük kong-
remize gelin, tarihe tanıklık edin 
çağrısını yapıyorum.” dedi.

‘EN DOĞRU TEŞHİSİ 
KOYAN MİLLİ GÖRÜŞ’TÜR’

İlçe Başkanı Ceylan gündeme 
dair açıklamalarında ise şunları söy-
ledi: “Bilindiği gibi Saadet Partimiz; 
Milli Görüş’ün tek temsilcisi olarak 
Türk siyasi hayatında yerini almak-
ta, 50 yıldan beri devam eden Mili 
Görüş davasını temsil ederek yolu-
na devam etmektedir. Gerek iktidar 
ve iktidar ortağı olduğunda, gerekse 
muhalefette iken ülkemiz için en 
hayırlı hizmetleri yerine getirmiştir. 
Ülke problemlerine en doğru teşhi-
si koyan Milli Görüş’tür ve Saadet 

Partisidir. Eğer ekonomide ülke bir 
borç batağında ise, faiz uygulama-
ları ile halkımız zor durumda, fakir 
daha da fakirleşmekte ise, bütçeden 
faiz ödemeleri her yıl artarak devam 
etmekte ise, bu Milli Görüş ile Saa-
det Partisinin faizsiz ekonomiyi ülke 
ekonomisine hakim kılma anlayışı 
en doğru teşhistir. Eğer bugün enf-
lasyon hala yüzde 10’lar civarında 
ise ve bundan dolayı halkımız mus-
tarip ise bunda Milli Görüş’ün, Sa-
adet Partisi’nin Eşel Mobil Sistemi 
ve Adil Paylaşım Prensibi en doğru 
teşhistir. Eğer bugün işsizlik yüzde 
15’in üzerinde, genç işsizlik yüzde 
27’lerde ve işsiz sayısı son bir yılda 
1 milyon 260 bin kişi artarak 4 Mil-
yon 668 bine yükselmiş ise, Milli 
Görüş’ün, Saadet Partisi’nin, Ağır 
Sanayi Hamlesi, her ilçeye fabrika 
projesi en doğru teşhistir.”

‘SAADET PARTİSİ BİR 
UMUT HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR’
Açıklamalarının devamında ülke 

sorunlarına değinmeye devam eden 
Başkan Ceylan ayrıca, “Eğer bugün 
güneydeki komşu ülkelerimiz yan-
gın yerine çevrilmiş, yabancı güç-
lerim kışkırtması ile iç çatışmaya 
dönüşmüş, ülkeler tarumar olmuş, 
bundan ülkemiz de azami etkilenmiş 
ise Milli Görüş’ün, Saadet Partisi’nin 
İslam Birliği Projesi en doğru teşhis 
olduğu aşikar olmuştur. Eğer bugün 
yine dış güçlerim desteği ile hain 
PKK örgütü hala varlığını devam 
ettiriyor, yüreklerimizi yakan şehit 
haberleri gelmeye devam ediyorsa, 
Milli Görüş’ün, Saadet Partisi’nin te-
rörü destekleyen güçler ile stratejik 
ortaklığa son verin çağrısı en doğru 
teşhis olmuştur. Buna benzer birçok 
problemle ilgili çözüm önerisi ve yö-
netim anlayışı ile Milli Görüş, Saadet 
Partisi Aziz Milletimiz için bir umut 
haline dönüşmüştür” dedi.
KONYALILARI KONGREYE DAVET ETTİ

Ceylan açıklamasının sonunda 
ise, Saadet Partisinin 82 Milyon 

vatan evladını kardeş sayan anla-
yış ile son zamanlarda kutuplaş-
manın ve kamplaşmanın önüne 
geçtiğini, bu sayede siyasette haklı 
bir özgül ağırlığa sahip olduğunu 
belirterek, “Üzerinde oynanan yok 
etme planlarına, yürütülen algı 
operasyonlarına rağmen Türki-
ye’nin en dinamik teşkilat yapısına 
sahiptir. İşte bu özelliklere sahip 
olan Saadet Partimiz 03 Kasım 
2019 Pazar günü yeniden şahla-
nışa sahip olacağı 7. Olağan Kong-
resini yapacaktır. İktidara Yürü-
me Kongresi adını verdiğimiz bu 
kongrede teşkilatlanmada yapısal 
değişikliğe giderek iktidara yürü-
menin işaretini ortaya koyacaktır. 
3 Kasım’da Ankara Arena Kapalı 
Spor Salonunda yapılacak bu he-
yecanlı kongreye tüm halkımızı 
davet ediyor, Aziz Milletimizin bu 
kongreyi dikkatle izlemesini tavsi-
ye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Annelerden bağımlılıkla 
etkin mücadele çağrısı

Konya’daki uyuşturucu ba-
ğımlısı gençlerin anneleri, mev-
cut rehabilitasyon merkezlerinin 
yeterli olmadığına, tedavi için fi-
yatların da çok yüksek olduğuna 
dikkat çekerek, devlet eliyle yeni 
rehabilitasyon merkezlerinin açıl-
ması talebinde bulundu. Karatay 
ilçesindeki Kayalıpark’ta toplanan 
Rehabilitasyon Derneği (REHA-
DER) üyesi anneler adına açıklama 
yapan Yasemin Şafak, yaşadıkları 
mağduriyetlerden bahsetti. Şafak, 
çocukların uyuşturucudan kurtul-
ması ve başka annelerin de canının 
yanmaması için çaba gösterdikleri-
ni söyledi. Çağın en büyük tehli-
kelerinden birinin uyuşturucu ba-
ğımlılığı olduğunu aktaran Şafak, 
şöyle konuştu: “Bağımlılık kartopu 
hızıyla büyüyen bir tehdit. Uyuştu-
rucu bağımlılarını tedavi için var 

olan rehabilitasyon merkezleri ol-
dukça pahalı. Bizler rehabilitasyon 
merkezlerinin devletimizin eliyle 
kurulmasını istiyoruz. Yurt dışında 
benzerleri olan şehir dışında, köy 
şeklinde, içinde gençleri hem te-
davi edecek hem de meslek edin-
direrek topluma kazandıracak bir 
nitelikte olmasını istiyoruz. Diğer 
bir konu ise torba yasada çıkarılan, 
caydırıcı olması için uyuşturucu 
kullanıcılarına da ceza verileceği 
belirtilen yasaya rağmen uygula-
mada bunu henüz göremiyoruz.”

Dernek Başkanı Erkan Aslan 
da madde bağımlısı gençlerin ban-
kalardan aldıkları ihtiyaç kredilerini 
uyuşturucuya aktardıklarını savu-
narak devlette kaydı olan bu kişile-
re bankaların kredi vermemesi için 
çalışma başlatılmasını istedi.
n AA
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AMATEM, fizik tedavi, genetik hastalıklar tanı merkezi gibi özellikle olarak adlandırılan birimlerin Konya’da 
hastalara hizmet verdiğini belirten Sağlık Müdürü Koç, sağlıkta çıtayı yükseğe koyduklarını söyledi

Konya, ‘özellikli’
hizmet sunuyor

Konya’yı sağlık alanında 
en üst noktaya getirebilmek 
amacıyla 27 ilçede tamamla-
nan değerlendirme toplantı-
larının ardından Konya mer-
kezde devam eden istişare ve 
değerlendirme toplantılarına 
Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin Yazır bölge-
sinde hizmet sunan klinikleri 
ile (Fizik Tedavi, Psikiyatri, 
AMATEM, Yazır ek bina) de-
vam edildi. İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, hiz-
met başkan ve yardımcıları-
mız ile birlikte Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi yö-
neticilerinin de hazır bulun-
duğu toplantılarda söz hakkı 
isteyen tüm çalışanlar ile gö-
rüşerek istek, şikâyet ve var-
sa çözüm önerileri dinlenildi.

Konya Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi Yazır yer-
leşkesinde özellikli sağlık 
hizmetlerinin sunulduğunu 
vurgulayarak konuşmasına 
başlayan Prof. Dr. Koç, “Fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon 
kliniğimizde iş-uğraş terapisi 
(ergoterapi), havuz terapisi 
(hidroterapi), konuşma te-
rapisi ve çamur terapisi gibi 
pek çok yeni ünitemiz son 
dönemde hizmete açıldı. Açı-
lan bu yeni birimlerle birlikte 
rehabilitasyon tedavisi alan 
hasta sayımızda da önemli 
rakamlara ulaşıldı. Yine bu 
bölgemizde hizmet sunan 
psikiyatri kliniğimizde ya-
tak sayısı ve kaldırdığı yükle 
önemli bir sağlık hizmeti sun-
makta ve vatandaşlarımıza 
nitelikli hizmet sunmaktadır. 
Numune Hastanesi’nin yeni 

yerine taşınmasının ardından 
Yazır ek hizmet binası ola-
rak hizmet sunan binamızda 
da Genetik hastalıklar tanı 
merkezi, kardiyo pulmoner 
rehabilitasyon ünitesi, palya-
tif kliniği, obezite merkezi ve 
geleneksel tıp tedavi merkezi 
(GETAT) son derece verimli 
bir şekilde çalışmaktadır. Bu 
binamızda yakın zaman içe-
risinde radyoaktif iyot tedavi 
merkezi, modern tüberküloz 
ünitesi ve geriatri servisini de 
açarak hizmet çeşitliliğini ar-
tıracağız” dedi. 

80 yataklı yeni AMATEM 
bina projesi hakkında da bil-
giler veren Prof. Dr. Koç, 20 
bin metrekarelik bir alanda 
inşa edilecek olan AMATEM 
projesinde çalışmalarının ta-
mamlanmak üzere olduğunu 

söyledi.
Çalışılan ve iş üretilen 

yerlerde mutlaka sorunla-
rın da olabileceğini belirten 
Prof. Dr. Koç, “Hastanemizde 
görev yapan tüm çalışanla-
rımız rollerine göre işlerini 
iyi yaparsa hastanemiz her 
yönden çok daha verimli ça-
lışır. Şu anda sağlık hizmetle-
rinde çıtayı oldukça yükselt-
miş durumdayız. Bu çıtanın 
yükseklerde kalabilmesi ve 
vatandaş memnuniyetinin 
artırılabilmesi için çalışan 
memnuniyetinin sağlanması 
gerektiğinin de farkındayız. 
Huzurlu bir çalışma ortamı, 
talepleri dinleyen ve çözüm 
yolları geliştiren bir yönetim 
tarzını benimsiyor ve bu yol-
da ilerliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay, 2023 ilke ve hedefleri için hazırlanıyor
Karatay’ın çehresini değişti-

ren hizmetleri ve insana dokunan 
projeleriyle yıllardır vatandaşların 
hayatını kolaylaştıran Karatay Bele-
diyesi, 2020 yılı içerisinde gerçek-
leştirmeyi hedeflediği yatırımların 
planlamaları için de yoğun bir tem-
poda çalışmalarını sürdürüyor. Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca; 
belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri ve teknik ekibiyle yaptığı 
toplantılarla gelecek yılın yatırımla-
rını şekillendirmeye başladı. 

Amaçlarının kendilerinden 
sonraki nesillere daha yaşanılabi-
lir bir Karatay bırakmak olduğunu 
belirten Başkan Kılca, “Planlamala-
rımıza bizlerin yanı sıra ilçenin tüm 
dinamiklerinin görüş ve istişareleri 
neticesinde şekil veriyoruz. Kara-
tay, tüm dinamikleriyle, ortaya ko-
nan kıymetli gayretle 2023 ilke ve 
hedeflerine hazırlanıyor” dedi. 

Karatay Belediyesi, bir taraftan 
ilçenin gelişmesi ve daha da ilerle-
mesi için hizmetlerine ara verme-
den devam ederken, diğer taraftan 
da 2020’nin planlaması için çalışı-
yor. 

31 Mart Yerel Seçimlerinin 
ardından “Bir Başka Karatay” slo-
ganıyla kollarını sıvayan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu-
günlerde gelecek yılın planlaması 

için belediye başkan yardımcıları, 
birim müdürleri ve teknik ekiple-
riyle yoğun bir mesai harcıyor. 

Söz konusu planlama toplan-
tılarının yanı sıra ilçenin tüm ke-
simleriyle de sık sık bir araya gelen 
Başkan Hasan Kılca, ekibiyle birlik-
te hemşehrileriyle yaptığı istişare-
ler neticesinde 2020 Planlamaları-
na böylece son şekli veriyor. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, konuyla ilgili yaptığı 

değerlendirmede, Karatay’ın ge-
leceğinin şekillenmesinde Karatay 
Belediyesi ve çalışanları kadar tüm 
hemşehrilerine de görev düştüğü-
nü belirtti. 

Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın 
öneminden bahsederek, “Karatay, 
derin geçmişi, birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olması dolayı-
sıyla ruhu olan bir ilçemiz. Bizler 
de hizmetlerimizi ve projelerimizi 
hayata geçirirken bu hususa bü-

yük önem veriyoruz. Bu güne ka-
dar ilçemizde büyük yatırımlar ve 
önemli projeler hayata geçti. Bizler 
de bizden sonraki nesillere yaşanı-
labilir Karatay bırakmak için gayret 
ediyoruz ve bu kapsamda 2020 
yılının planlama toplantılarını ger-
çekleştiriyoruz. 

Başkan yardımcılarımızla, birim 
müdürlerimizle ve teknik ekipleri-
mizle birlikte 2020’de gerçekleş-
tireceğimiz üstyapı yatırımlarının 

yanı sıra kültürel, sanatsal, eğitim 
ve sosyal projelerimizi birlikte is-
tişare ediyoruz. İlçemiz ve hem-
şehrilerimiz için her şeyin en iyisi 
için gayret gösteriyoruz. İnşallah 
önümüzdeki yıl da Karatay’a değer 
katacak hizmetleri hayata geçirece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 

KARATAY TÜM DİNAMİKLERİYLE 
2023 İLKE VE HEDEFLERİ İÇİN 

HAZIRLANIYOR 
Bugüne kadar olduğu gibi bun-

dan sonra da Karatay Belediyesi 
olarak kültür, sanat, turizm, eği-
tim ve sosyal sorumluluk ağırlıklı 
yatırımlarına devam edeceklerini 
söyleyen Başkan Hasan Kılca, gele-
ceğin Karatay’ına hep birlikte şahit-
lik etmek için var güçleriyle gayret 
gösterdiklerini kaydetti. 

Kılca, değerlendirmesini şöy-
le tamamladı: “Karatay Belediyesi 
olarak 2023 hedef ve ilkeleri için 
hazırlanıyoruz. Hemşehrilerimiz 
ve ilçemiz için gerekli tüm planla-
malarımızı yapıyoruz. Tabii Karata-
yımızı daha da geliştirecek, güzel-
leştirecek ve ileriye taşıyacak tüm 
vatandaşlarımızın da görüşüne, 
fikrine ve projelerine açığız. 

Bu kapsamda zaten vatandaş-
larımız, üniversitelerimiz, STK’ları-
mız, basın yayın kuruluşları ve tüm 
paydaşlarımızla sık sık bir araya 
geliyoruz. Böylece ortak akıl dedi-
ğimiz geniş yönetişim sistemimizi 
uygulamaya koyarak ilçemiz için 
düşündüğümüz yatırım ve proje-
lerimizi hemşehrilerimizle birlikte 
hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah 
bugüne kadar olduğu gibi önümüz-
deki yıllarda da çok çalışarak 2023 
Türkiye’sinde Karatayımız inşallah 
referans ve örnek alınan ilçelerimiz 
arasındaki yerini alacaktır.” 
n HABER MERKEZİ

Gönül dilime, 
beyaz bir güvercinin 
ayağına bağlanmış, 
en güzel aşk cüm-
lelerimi yazdım. Ve 
sonsuz maviliğe doğ-
ru yolcu ettim onu… 
Her kanat çırpışında 
ömre dâhil olmuş 
bir kitabın mis gibi 
kâğıt kokusu yayıldı 
etrafa… Ayaklarım 

başka, bambaşka diyarlara doğru yol aldı. Kendi-
mi bir kitap vadisinde buldum. Bin bir çeşit kitap 
kuşlarının ev edindiği bu vadinin cıvıltıları edebi-
yatın çeşitli alanlarının dilinden etrafa yayılıyordu. 
Canlı bir kütüphane gibiydi burası…  Çocuklar 
gibi şen, onların dünyası gibi renkli, sürekli konu-
şup, sorular soran papağanlar… Ahenkli, güzel 
öten şiir bülbülleri… Seni anlayan, senle konuşan 
(deneme) muhabbet kuşları… Heyecanlı, bir olay 
yaşar gibi oradan oraya uçan, durmaksızın öten 
roman kanaryaları…  Her yer cıvıl cıvıldı. Bilgin bir 
baykuş yanıma geldi ve koluma kondu. “Kitapların 
dünyasına hoş geldin” dedi. Gerçekten ne de hoş 
gelmişti bu vadi bana…  Kuşlar kitapların kişilikle-
rine bürünmüş, onları anlatıyordu. Hepsi canlıydı. 
Binlerce insan vardı. Bu vadiyi merak etmiş, bu-
rayı görmek için akın akın geliyorlardı. Özgürce 
dolaşan kitap kuşları onları görmek için gelenlere 
saygıda kusur etmiyordu. Hatta ve hatta sevdik-
leri insanlarla yaşamak için onların evinde daimi 
kalmayı kabul ediyorlardı.  Bu kuşların yavruları 
da vardı. Onlar daha yeni yeni filizlenen kitapları 
temsil ediyordu. Her kuş insanın başka bir dün-
yaya yolculuk yapmasını sağlıyor, ona bambaşka 
duygular yaşatıyordu. Bu vadinin güzelliğini gö-
renler bir daha vazgeçemiyor, her defasında onu 
ziyaret etmek istiyorlardı.  Kitap kuşları insanların 
en iyi dostlarıydı. Ölümsüzlerdi. İçlerindeki dünya, 
insanı gerçek hayattan birazda olsa uzaklaştırıyor 
ve huzur veriyordu. Mutluluk veren şeylere ne 
çok ihtiyacımız vardı. Özlem duyuyorduk güzel 
günlere… Bu tür düşüncelere dalmış etrafı izler-
ken, karşımda duran birinin bana; “Kitabınız ne 
anlatıyor?” diye soru sorması ile kendime geldim. 
“Mevsimlere bürünmüş duygular sizi seksen 
ayrı dünyaya götürüyor.” diye cevap verdim bir 
anda…  Karşımdaki kişinin biraz anlamsız, bi-
razda şaşkın bir şekilde bana baktığını fark ettim. 
“Size beşinci bir mevsimi yaşatacak bu kitap… 
Bu mevsimin ismi dahi yok daha…” Bu açıkla-
mamın üzerine tebessümle, “Eşim için en güzel 
hediye bu olsa gerek” diye cevap verdi karşımdaki 
beyefendi. Gülümsemesine karşılık memnuniyet 
ve düşüncelerimden sıyrılamadığım mahmurluk 
ile “Şanslısınız, iyi yolculuklar” diye cevap verdim.  
Gelen birçok kişiye daha ne tür cevaplar verdiğimi 
hatırlayamıyorum. Bu ortam en çok beni etkiledi 
sanırım… Kitaplar ne muazzam şeyler… Sizi, 
siz olmaktan çıkarıyor. Düşüncelerin sonsuz ve 
sürekli yenilenen dünyasına dâhil oluveriyorsu-
nuz.  Tadı damakta kalan bir kitap fuarını daha 
yaşamanın sevinci, fuarda kendi kitabımla bu-
lunmamın mutluluğu ve bitmesinin burukluğu 
ile daha nice güzel kitap günlerinde, yazı dostları 
ile buluşmayı temenni ediyorum.  Benim ilk ki-
tabımla katıldığım, ilk fuarım oldu.  Konya’mıza 
böyle güzel günleri kazandıran Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve eki-
bine, beni stantlarında ağırlayan Selçukya Kültür 
Sanat Derneği Başkanı ve Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi Başkanına… Derviş Ahmet Şahin’e 
ve Şener İşleyen’e… Bu yolda daima bana destek 
olup yanımda olan aileme, arkadaşlarıma, öğret-
menlerime, sevdiklerime teşekkürler ediyorum.  
Daha nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle yazı 
dostlarım… 

KİTAP VADİSİ

Tarih boyu bedel 
ödemek toprakları-
mızın kaderi olmuş. 
Yine zorlu imtihanlar 
içerisinden geçmek-
teyiz hem ülke hem 
millet hem coğrafya 
hatta ve hatta ümmet 
olarak. Etrafımızda 
ki gelişmeleri bu ruh 
üzerinden irdelemek-
te fayda vardır. Kafa-
mızı kurcalayan en çılgın sorunun cevabını arıyo-
ruz, acaba Amerika gerçekten kaybetti mi? Rusya 
ya ne kazandırdık, bir gün bizi arkamızdan vurur 
mu? Her ne kadar mantıklı sorularda olsa cevap 
aranması gereken soruların basında gelmiyorlar. 
Daha öncelikli sorularımız var, olmalı. Orta Doğu-
da en etkin kuvvet ABD gibi görünse de aslında 
en etkili kuvvet SİYONİZM hatta çok çılgınca bile 
gelebilir ama Rusya üzerindeki en etkili kuvvet bile 
SİYONİZM.

Bakmayın herkesin ağzında falanın şu kadar 
nükleer silahı var filanın su kadar askeri gücü saf-
satalarına biraz tarih okuması yapmış bir kimse 
“vadedilmiş toprak” kavramını duymuştur biraz 
meraklısı bu toprakların orta doğuyu içine alıp sı-
nırlarının GÜNEYDOĞU ANADOLU VE AKDENIZ 
de bittiğinin de farkındadır. Batı bize her ne kadar 
laiklik naraları atsa da kendisi hep tersine davran-
mıştır. Ve bu mesele tamda inanç savaşıdır. Her 
neyse gelelim Orta doğuya biz kendi içimizdeki 
cevherin farkında olmasak da çok şükür düşman-
larımız bizi gayet iyi tanıyorlar. Millet olarak hangi 
düşünce yapısına sahip olursak olalım vatanımı-
zın tek toprağını kimseye yar etmeyiz evel Allah. 
Bunun farkında olan batı sınırımızda doğu bölge-
mizi de içine almak isteyen bir Kurt devleti kurmak 
istiyor, nasıl olsa o toprakları Kürtlerin elinden alı-
rız diyorlar.  Kardeşlerim maalesef asıl meselenin 
özü bundan ibaret. Hem Türk halkı hem Kürt halkı 
sömürülmek isteniyor. Gördüğünüz gibi mesele 
özgürlük ya da sömürülen halklar değil, canice 
katledilen Suriye halkı ya da Kürtler hiç değil kay-
bedenin İSLAM COGRAFYASI olması isteniyor. 
Hatırlayalım Tel Abyad ele geçirilir geçirilmez ilk iş 
7 yıldır ezan okunmayan camiden ezan okunması 
olmuştu. Kimsenin derdi Kürtlere din yaşam öz-
gürlüğü getirmekte değil. Mesele petrol meselesi 
kadar basit hiç değil, kana susamış Siyonistler 
Müslüman kanı istiyorlar. Türkler ve Kürtler ola-
rak asıl bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor 
hangi silahla karşımıza gelirlerse gelsinler kardeş-
lik duvarından geçemiyorlar. Biz bu duvarı nasıl 
oluştururuz onu konuşmalıyız. Bu topraklar bizim 
bu ezan bu din bizim dememiz gerekiyor yoksa 
hangi ülkeyle hangi mutabakat yapılırsa yapılsın 
bu coğrafyanın kaybedeni olmaya mahkumuz. 
Atalarımızın çok manidar bir sözü var. …… post 
Gavurdan dost olmaz. Bize olsa olsa Suriye hal-
kı dost olur bu coğrafyada.  Kürtlere de en vefalı 
dostluğu biz kurarız bu bölgede umarız ki. Bu ger-
çeği görmek için ağır bedeller ödemek zorunda 
kalmaz kardeşlik ümmet ipliğine sarılırlar. 

Rusya ya gelince yine tarih bilgilerimizi yenile-
yelim sıcak deniz hayalleri ile yatıp kalkmış Rusya 
Akdeniz den vaz geçer mi? Sadece bölge halkı 
üzerindeki olumlu etkimizi görüp Siyonist akıldan 
daha temkinli davranmayı seçip bizim yanımızda 
gibi görünmeyi tercih etmiştir. Perde arkasında 
PKK PYD ile de bir anlaşması vardır, azılı rakip 
gibi gördüğü ABD ile de. Bekleyip görmek gerekir, 
temkinli olmak gerekir, dilden duayı kesmeden 
ümmeti Muhammed’e yardım dilemek, Cenabı 
Allah İslam Alemine akıl, şuur, uyanma ve feraset 
nasip etmesi dileği ile…

DOSTTA BELLİ DÜŞMANDA 
ANLAYANA!

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Konya’da ‘seferberlik tatbikatı’ yapılacak
Türk Silahlı Kuvvetleri 

(TSK), belirli zaman aralıkların-
da, belirli şehirlerde seferberlik 
durumuna hazır olup olmadı-
ğını sınamak üzere seferberlik 
tatbikatı yapıyor. 2019 yılında 
ilki Tekirdağ’da yapılan Yıldırım 
Seferberlik Tatbikatı’nın ikinci-
si Konya’da gerçekleştirilecek.  
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK), seferberlik hazırlıklarının 
belli dönemlerde denenmesi 
maksadıyla ‘Yıldırım-2019 Se-
ferberlik Tatbikatı’, Konya 3. 
Anajet Üs Komutanlığında ya-
pılacak.

Konya 3. Anajet Üs Komu-

tanlığında gerçekleştirilecek 
olan seferberlik ve savaş halin-
de, bakanlıklar, kamu kurum 
ve kuruluşları ile TSK arasında 
yürütülecek faaliyetleri dene-
mek amacıyla, personel, araç, 
mal ve hizmet seferberliği ko-
nularında sistemin denenmesi-
ni hedefleyen Yıldırım 2019 Se-
ferberlik Tatbikatı 04 Kasım’da 
başlayacak.  14 Kasım’a kadar 
sürecek olan tatbikatta askeri 
mühimmatlar ve araçlar test 
edilecek. Tatbikata ilişkin Kon-
ya’da belli noktalarda açılan bü-
yük brandalarla duyuru yapıldı. 
n BERKCAN BAŞ

Ekonomi, toplum-
sal ilişkileri belirleyen 
direklerden bir tanesidir. 
Ekonomik ilişkiler ve 
ekonomik durum siya-
setten, sosyolojiye; suç 
oranlarından boşanma 
rakamlarına kadar birçok 
alanı doğrudan etkile-
mektedir. En genel şek-
liyle bir ’’ kaynağın nasıl 
bölüşüleceği’’ sorununa 
cevap arayan ekonominin insanlığın 
temel meselelerine sirayet ettiğini 
söyleyebiliriz. 

Dünyanın ve özelde Türkiye’nin 
sürekli gündemini meşgul eden ve 
etmeye devam edecek olan ekono-
mi alanının hayatımızdaki öneminin 
ne kadar farkındayız, diye sormaktan 
kendimi alamıyorum. 

Temel ekonomik kavramların 
bile tanımlanamadığını ve bu kav-
ramların neyi ifade ettiğinin bilinme-
diğini görüyoruz. Hatta üniversitenin 
iktisadi ve idari bilimler fakültelerin-
den bir bölümde okuyan öğrenci-
lerin dahi televizyonda izlediği eko-
nomi gündemlerini anlamadığını 
söylemek abartılı olmayacaktır. 

Bunun yanında özellikle ekono-
mik verilerin algılanması meselesin-
de otoriteler tarafından yapılan kimi 
çarpıtmalarında işi iyice çıkılmaz bir 
hale getirdiğini görmekteyiz. Çünkü 
verilerle ve rakamlarla oynayarak 
bazı göstergeleri olumlu göstermek 
otoriteler açısından önemli bulun-
maktadır. 

Toplumun temel eğilimini de 
belirleyen bu tablolar, böyle davranıl-
dığı için yalnızca insanların sloganları 
düzeyinde kalmaktadır. 

Bunun içindir ki, ekonomi ve 
finans eğitimlerinin çok daha erken 
yaşlara çekilmesi gerektiğini düşü-
nenlerdenim.  

Dünyada bu anlamda çok daha 
erken yaşlara çekilen ve adına ‘’fi-
nansal okuryazarlık’’ denen eğitim-
lerin önemli olduğunu belirtmek 
gerekiyor. Üstelik yalnızca ülke eko-
nomisi bağlamında değil, sınırlı kay-
nakların ve hatta azalan kaynakların 
sürdürülebilir bir hale gelmesi adına 
da kıymetli olduğunu görmekteyiz. 

Ana okul seviyesinden tutun her 
yaş grubuna yönelik hazırlanan bu 
finansal okuryazarlık eğitimlerinin 
bazı denemelerinin Türkiye’de de 
olduğunu gördük. 

Kimi devlet ve özel kurumların 
denemelerinin sürdürülemediğine 
de şahit olduk. İlkokul, Ortaokul ve 
Lise düzeyinde planlanan bu çalış-
malardan bir dönüşte alınamadığını 
hissetmekteyim. En azından benim 
ulaşabildiğim ve araştırmalarımın 
neticesi bu yönde. 

Ben de geçen hafta toplamda 
dört güne ayrılan ‘’Liseler İçin Finan-
sal Okuryazarlık ve Ekonomi’’ eğiti-
minin projesini yürüttüm. Konya’da 
sürdürülebilir ve devamlılığı sağlana-
cak şekilde düşünülen bu projeden 
kimi dönüşlerin alınmasını da sağ-
lamak istiyoruz. Üstelik gençlerden 

alacağımız dönüşler 
ile veriler toplayabile-
ceğiz ve Türkiye’nin 
gelecek ekonomisine 
dair ufakta olsa bir 
pencere açma imka-
nımız olabilecektir. 

Kısa süreli ilk 
deneme sonrasında 
uzun soluklu ve tam 
müfredatlı ilk uygu-
lamasını yaptığımız 

eğitimden aldığımız kimi dönüşler, 
memleket adına düşünülmesi ge-
rektiğini gösterdi. Öncelikle gayet 
cevval ve zeki olan genç arkadaşların 
hiçte fena olmadığını söylemek zo-
rundayım.  Köklü bir okul olan Kon-
ya Lisesinin öğrencilerinin okulun o 
geleneğinden nasiplenmeleri sevin-
dirici. Üstelik o yaş için ziyadesiyle 
entelektüel bir merak olarak kabul 
edilebilecek kimi soruların gelmesi 
de umut vericiydi.

Ancak bu arkadaşlara verdiğimiz 
bir ödeve verilen kimi cevaplar be-
nim asıl değinmek istediğim mesele. 
‘’Paranın hayatınızdaki yeri nedir?’’ 
ve ‘’Para denince aklınıza gelen ilk 
kavram nedir?’’ sorularına verilen 
cevaplar büyüklerin kimi şeyleri epey 
yanlış yaptığını gösterir niteliktedir. 

Finansal okuryazarlık ve ekono-
mi eğitiminin kendi kavramlarımızın 
içini boşaltan araçlardan birisi olma-
sına müsaade etmemeliyiz. 

Modern dönemde parametre-
lerimizin değiştiği ortadayken buna 
hizmet edecek yeni alanlar açmanın 
bir anlamı olmadığını düşünmekte-
yim. Öncelikle ekonomik eğilimlerin 
insanların zihinsel dünyalarından 
bağımsız düşünülemeyeceğini söy-
lemeliyim. 

İnsanın zihninde yer verdiği 
kavramların onun reflekslerini be-
lirlediğini düşünmekteyim. Öyleyse 
öncelikle kavramların doğru veril-
mesi ve doğru kavramların ön plana 
çıkarılması gerekmektedir. 

Yukarıdaki sorulara verilen ce-
vaplara bakıldığı takdirde karşılaştı-
ğımız en temel veri, gençlerin parayı 
hayati kavramlarla eşleştirdikleridir. 
‘’Güç, Hayat, Aşk, Her şey’’ gibi eş-
leştirmelerin yapılmış olduğunu 
söylemeliyiz. Bunun yanında paranın 
hayatlarındaki yeriyle ilgili metinler 
daha vahim durumdadır. 

Burada görmekteyiz ki, büyükler 
bizleri yanlış kavramlar ve yönlendir-
meler ile büyütmektedir. ‘’Çok para’’ 
derken ‘’bereketli parayı’’ unutmu-
şuz. Paranın niceliği, paranın nite-
liğini düşünmemize engel olmuş. 
Tasarruf, ‘’müsriflikten uzak dur-
mak’’ olarak değil ‘’para istiflemek’’ 
ile eşleşir olmuş zihnimizde. 

Dolayısıyla finansal okuryazarlık 
ve ekonomi eğitimini daha erken 
yaşlarda vermeliyiz ancak kendi kav-
ramlarımız ve değerler çerçevesinde.

Haftaya da bunun gençlerin ge-
leceğini nasıl etkilediğini ve evliliğe 
yüklenen anlamın nasıl değiştiğine 
değinerek toplumun yeni kodlarına 
değineceğiz…

BEREKETE NE OLDU BEREKETE?

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Konya’da bir binanın önünde sokağa terk edilmiş yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edi-
len biri kız, biri erkek ikizler ile 2 yaşlarındaki erkek olmak üzere 3 kardeş bebek bulundu

Sokağa bırakılmış 3
kardeş bebek bulundu!

Konya’da bir apartmanın giriş 
katında, biri kız 1,5 aylık ikiz bebek-
ler ile 2 yaşlarında kız çocuğu, terk 
edilmiş bulundu. Hastanede tedavi 
altına alınan ikizler ile kız çocuğu-
nun Suriye uyruklu olduğu tahmin 
ediliyor.

Merkez Karatay ilçesine bağlı, 
çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların 
yaşadığı Şükran Mahallesi’nde bir 
apartmanın giriş katında, altlarına 
karton serilmiş halde ikiz bebekler 
ile bir kız çocuğu bulundu. Terk 
edilen bebekler ile çocuğu gören 
apartman sakinleri hemen polis ve 

sağlık ekiplerini aradı.
Adrese gelen sağlık görevlile-

ri, biri kız olan ikizler ile çocuğun 
üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. 
Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikiz-
lerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. 
Üşüdükleri ve aç oldukları gözle-
nen bebekler ve çocuk, ambulansla 
Meram Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne götürüldü. Mama yediri-
len ikizler ile kız çocuğunun Suriye 
uyruklu olduğunu değerlendiren 
polis, terk eden aileyi bulmak için 
çalışma başlattı.
n DHA

Bölgenin en büyük yem fabrikası Çumra’ya!

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

Fabrika için yer tespiti yapılan 
alanı incelemek üzere Çumra Orga-
nize Sanayi Bölgesini ziyaret eden 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Fahrettin Poyraz, Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz ve yet-
kililerden yem fabrikasına ayrılan 
arazi hakkında bilgi aldı.  

Poyraz, Başkan Oflaz ve yetkili-
ler arasında gerçekleştirdiği görüş-
meler neticesinde yem fabrikasının 
Çumra’ya yapılması için onay verdi. 

2020 YILINDA TEMELİ ATILACAK
Çumra’ya kazandırılacak yem 

fabrikasının 2020 yılında temeli 
atılması planlanıyor. 

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Çumra Belediye Başkanı 

Halit Oflaz, yatırımın ilçe istihdamı-
na büyük anlamda fayda sağlayaca-
ğını belirtti. 

Oflaz açıklamasında, “Çumra 
için çok önemli bir yatırım. Tam ka-
pasitede yüzlerce kişinin çalışacağı, 
çiftçimizin ürününün değer kaza-
nacağı, nakliyecimize fayda sağla-
yacak, bu büyük yatırım ilçemize 
hayırlı olsun. 

5 aydır emek verdiğimiz, Çum-
ra Yem Fabrikasının yatırımı için 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Sayın Fahrettin Poyraz 
Bey’den onay aldık. 2020 de temel 

atıyoruz inşallah” dedi.
ÇUMRA HAYVANCILIKTA İDEAL 

RAKAMLARDA 
Yem fabrikasının kurulacağı 

Organize Sanayi Bölgesindeki 70 
bin metrekarelik alanında yanında 
Çumra, hayvan yetiştirme kapasi-
tesi olarak da Konya Bölgesi içeri-
sinde önemli bir potansiyele sahip. 
Elde edilen verilere göre Çumra, 
büyükbaş hayvancılıkta 103 bin, 
küçükbaş hayvancılıkta 165 bin ve 
kanatlı hayvancılıkta 2 milyon 800 
gibi rakamlarla dikkat çekiyor. 
n HABER MERKEZİ

5. Proje Destek Programı’na
başvuru süresi uzatıldı

Selçuklu Belediyesi Proje Des-
tek Programına başvurular gelen 
yoğun talep doğrultusunda 8 Ka-
sım 2019  Cuma Gününe kadar 
uzatıldı. 

Selçuklu Belediyesi Proje Des-
tek Programı kapsamında, şehrin 
kültürel ve sosyal hayatına katkı 
sağlamaya devam ediyor. 

Selçuklu’nun yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla beş yıldır 

kurumsal olarak sürdürülen proje 
destekte başvurular uzatıldı.

Ekim ayı başında Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı tarafından kamuoyuyla 5. 
yıl duyurusu paylaşılan Proje Des-
tek Programı gelen yoğun talepler 
üzerine bir hafta daha uzatıldı. 

Bu kapsamda Proje Destek 
Programına son başvuru 8 Kasım 
2019 tarihi oldu.n HABER MERKEZİ



02 KASIM  2019 13HABER

Pick up tarzdaki araçlara baktığı-
mız zaman son dönemde çok daha 
güzel ve daha şehirli görünmeye 
başladıklarını söyleyebiliriz. Bunun 
neticesinde bu sınıfta rekabet çok 
büyük oranda arttı. Isuzu D-Max 
de bu rekabetin sonucunda eskiden 
olduğundan daha kuvvetli ve daha 
çekici bir hale gelmiş. 

SAĞLAM VE DİNAMİK YAPISINI 
GÜNCELLEMİŞ

Öncelikle dış tasarımından bah-
sedecek olursak yapılan makyajlarla 
birlikte Isuzu D-Max’in yüzü biraz 
değişmiş. Buradaki en temel farklılık 
daha büyüyen ve üzerindeki Isuzu 
yazısının da daha iri bir şekilde gö-
rüldüğü krom panjur yapısı. Ayrı-
ca far tasarımının da iç yapısındaki 
değişiklikle birlikte daha modern ve 
daha şehirli bir görüntü veriyor. 

Aracın bu modern görüntüsü 
eskiden beri süregelen sağlamlık ve 
dayanıklılık konularından kesinlik-
le en küçük bir taviz verdirmemiş. 
Sürüş deneyiminde bu konudaki 
detayları sizlere en ince ayrıntısı-
na kadar aktaracağız. Ama tasarım 
konusunda devam edecek olursak, 
çamurluklarının daha belirgin ve çı-
kıntılı olması, Isuzu D-Max’ın arazi 
şartlarında neler yapabileceğine dair 
ipuçları veriyor. 

Test etmiş olduğumuz araç Isu-
zu D-Max’ın V-Cross diye adlandır-
dığı, daha şehirli ve en zengin dona-
nıma sahip olan versiyonu. Bu aracın 
tavanında bulunan tavan rayları ve 
kapı girişlerinde bulunan krom kap-
lamalı basamaklar onu daha dikkat 
çekici ve daha yakışıklı göstermiş. 
Ayrıca arkaya doğru geçtiğimiz za-
man bagaj kısmının üstünde bulu-
nan krom barlar da yine bu araca 
özgü olan aksesuarlardan bazıları. 

Biraz daha arka tarafa doğru ge-
çecek olursak, bu aracın bir pick up 
olduğunu gösteren detaylar fazlaca 
kendini gösteriyor. Burası önü kadar 
albenili değil ama bu tüm pick uplar 
için geçerli. Asıl konu burada yük-
leme kapasitesi. Yaklaşık 1,5 metre 
uzunluğundaki yükleme alanına al-
dığımız bilgilere göre bin kilogram 
yükü gönül rahatlığı ile atabiliyor-
muşsunuz. 
BİR PICK-UP’TAN BEKLENMEYECEK 

KADAR KONFORLU
Hazır arka tarafa geçmişken, 

önce Isuzu D-Max V-Cross’un arka 
koltuklarının bulunduğu alana bak-
mak istiyoruz. Bu alanı hem yolcu 
taşımacılığında hem de yük taşıma-
cılığında kullanabiliyorsunuz. Şöyle 
ki, arka bagaj kısmının açık olması 
nedeniyle yükünüzü kapalı bir or-
tamda taşımak istediğinizde arka 
koltukları kaldırıp, iç kısmını da ba-
gaj olarak kullanabiliyorsunuz. 

Arka kısımdaki hayat alanına ba-
kıldığında pick upların genel prob-

lemi arka koltuklarının daha dik bir 
şekilde konumlandırılmış olmasına 
bağlı olarak, arka koltukta seyahatin 
daha yorucu ve rahatsız olması. Fa-
kat Isuzu D-Max V-Cross, bu koltuk-
ları geriye daha yatık bir form ile ko-
numlandırmış. Buna bağlı olarak çok 
da konforsuz olduğunu söyleyeme-
yiz. Diz ve baş mesafelerini de göz 
önünde bulundurduğumuz zaman 
birçok rakibine göre arka koltukla-
rında daha konforlu bir alan sun-
duğunu söyleyebiliriz Isuzu D-Max 
V-Cross’un. Geniş cam yüzeyleriyle 
birlikte arka koltukların bulunduğu 
alanın gayet ferah olduğu da gözü-
müzden kaçmayan bir diğer detay. 
Konfor elemanları anlamında da 
burada bir kol dayama bulunuyor. 
Daha önce karşılaşmadığımız bir 
detayı daha sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Isuzu D-Max V-Cross’un ka-
pılarındaki ses sistemlerinin yanında 
tavanında da ses çıkışları bulunuyor. 
DIŞARIDAKİ HEYBETLİ YAPI İÇERİDE 

ÖZGÜVENE DÖNÜŞÜYOR
Isuzu D-Max V-Cross’un sürücü 

koltuğuna geçtiğiniz zaman ise dışa-
rıdaki o heybetli yapının içeride de 
özgüvenle beslenerek devam ettiği-
ni fark ediyorsunuz. Bir kere burada 
oldukça yüksek konumlandırılmış 
bir koltuk var. 

İçine girdiğiniz zaman buna 
bağlı olarak etrafınızı gayet rahat 
bir şekilde görebiliyorsunuz. Görüş 
açılarıyla ilgili hiçbir problem yok. 
Kokpitin tamamen sert plastik mal-
zemeden oluşuyor olmasını da bir 
eksi olarak yazmak mümkün değil. 
Çünkü bu konseptteki bir otomobil-
de sert plastikler daha sağlam oldu-
ğunu ve güvenliği daha çok öncele-
diğini gösteriyor. 
HAYATA BAĞLAYAN TEKNOLOJİLER

Kokpitin genel tasarımına bak-
tığınız zaman herhangi bir otomo-
bildeki dizaynı göremiyorsunuz el-
bette. Ama tabi ki dışında yapılan 
yenileme ve kozmetik değişiklikler iç 
mekana da uğramış. İçinde 8 inçlik 
dokunmatik multimedya ekranı var. 
Onun hemen altında yuvarlak bir 
formda dijital tek bölgeli klimaya yer 
verilmiş. Klima sistemini gayet kolay 

bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mul-
timedya ekranı da gayet yüksek bir 
çözünürlüğe ve android işletim sis-
temine sahip. Menüler arasında çok 
rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. 
Dokunmatiği da gayet hızlı. 

KONFOR ANLAMINDA DA 
SINIF ATLAMIŞ

Direksiyonun arkasında analog 
göstergeler bulunuyor. Onların or-
tasında da yine kolay kullanılabilen 
bir yol bilgisayarı ekranı var. Bu yol 
bilgisayarı ekranını direksiyonun sağ 
ve sol taraflarında bulunan sinyal ve 
cam sileceği kollarının üzerine yer-
leştirilmiş tuşları kullanıyorsunuz. 

Isuzu D-Max V-Cross, içindeki 
eşya gözleri anlamında epeyce cö-
mert bir kokpit alanı mevcut. Kapı 
cepleri oldukça büyük. İki farklı tor-
pido gözü ve konsolun hemen üst 
tarafında da bir tane daha kapaklı 
göze yer verilmiş. Ayrıca bardaklık 
için de kapaklı gözlere yer verilmiş. 

Bu araçta konfor anlamında ken-
di sınıfında epeyce çok şey sunul-
muş. Isuzu D-Max V-Cross, anah-
tarsız giriş ve anahtarsız çalışma 
özelliğine sahip. Ayrıca deri döşeme 
koltuklar var. Ön sıradaki koltuklar-
da koltuk ısıtma fonksiyonu var. Sü-
rücü koltuğunu elektrikli düğmeler 
vasıtasıyla ayarlayabiliyorsunuz. 

Gelelim Isuzu D-Max V-C-
ross’un motoruna… Isuzu D-Max’te 
eskiden 2,5 litrelik çift turbo besle-
meli, 164 beygir güç ve 400 nm tork 
üreten dizel motor kullanılıyordu. 
Fakat yeni nesilde bu durum değiş-
miş. Artık yeni D-Max’te 1,9 litre 
turbo beslemeli dizel bir motor kul-
lanılıyor. Gücünde herhangi bir de-
ğişiklik yok. Yani eskiden olduğu gibi 
yine 164 beygir güç üretiyor ama bu 
sefer 360 nm’lik bir tork gücü sunu-
yor. Tabi bu noktada çekişinde bir 
düşüş olup olmadığı sorusu akıllara 
geliyor. Daha önceki 2,5 litrelik ver-
siyonunu da test etmiş biri olarak 
açık ve net bir şekilde söyleyebilirim 
ki performansından kesinlikle hiçbir 
kaybı olmamış. Isuzu D-Max, moto-
ru küçülmüş olmasına rağmen, eski 
motorunda olduğu gibi 3,5 tonluk 
bir çekme kapasitesine de sahip. 

Motorla birlikte şanzımanda da 
değişikliğe gidilmiş. 6 kademeli bir 
otomatik şanzıman kullanılıyor. Şan-
zımana kendiniz müdahale etmek 
istiyorsanız vites kolunu sağa alarak, 
ileri geri hareketlerle kumanda ede-
biliyorsunuz. 

Pick uplarda merak edilen konu-
lardan bir tanesi de yol tutuşunun 
nasıl olduğu. Yerden yüksek olduk-
ları için ön taraftaki süspansiyon sis-
temi ile arka taraftaki süspansiyon 
sistemi farklı. Arka tarafta yaprak 
yay denilen bir süspansiyon sistemi 
var. Hal böyle olunca doğal olarak 
verdiği tepkiler de farklı oluyor. Sü-
rücü koltuğunda konfor anlamında 
herhangi bir eksiklik hissetmiyor-
sunuz ama arka koltukta, araçta bir 
yük yok ise engebeler daha çok his-
settiriyor kendini. 

GERÇEK GÜCÜNÜ EN ZOR 
KOŞULLARDA ANLIYORSUNUZ
Isuzu D-Max V-Cross’un asıl 

kabiliyetini araziye girdiğiniz zaman 
anlıyorsunuz. Araziye girdiğiniz za-
man kumanda elemanından aracın 
çekiş modunu değiştirebiliyorsunuz. 
4x2, 4x4h ve ayrıca tamamen arazi 
koşullarına göre tasnif edilmiş 4x4l 
modları ile aracınızı bulunduğunuz 
ortama uygun bir konumda kullana-
biliyorsunuz. 

4x4l moduna aldığınız zaman 
mekanik olarak bir şeyleri değiştiğini 
gelen seslerden anlayabiliyorsunuz. 
Aracınızın bir anda ağırlaştığı his-
siyatı uyandırıyor bu durum sizde. 
Yokuş kalkış ve yokuş iniş destek 
sistemini de bu arazi koşullarında 
kullandığınızda aracı daha kontrollü 
bir şekilde güç koşullardan çıkarabi-
liyor. 

Isuzu D-Max V-Cross, bir sudan 
geçmeniz gerekiyorsa 70 santimet-
re yüksekliğindeki bir suyun içinden 
çok rahat bir şekilde geçebiliyormuş. 
Tabi biz böylesi bir zorlukta kullan-
madık. Ama eğim açıları itibariyle 
49 derecelik bir açıyla yana devril-
meden ilerleyebildiğini söyleyebili-
riz. Araziye girdiğiniz zaman Isuzu 
D-Max V-Cross’un gerçek gücünü 
daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsu-
nuz. n RASİM ATALAY – FAHRİ ALTINOK

Yenilenen iç ve dış dizaynı ile sağlamlığı ve şıklığı birarada sunan ve asıl gücünü zorlu arazi koşullarında hissettiren Isuzu 
D-Max V-Cross, size doğrudan sunduğu özgüven sayesinde zorlu yollardaki en iyi yol arkadaşınız olmak için tasarlandı

Özgüveni ile zorlukları
aşmak için tasarlandı



14 SPOR 3 02 KASIM  2019

Başakşehir lidere 
konuk oluyor

Süper Lig’in 10. haftasında Medipol Başakşehir, bu-
gün deplasmanda lider Alanyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor’un 
konuğu olacak. Geride kalan 9 maçta 4 galibiyet, 3 bera-
berlik ve 2 yenilgi alan turuncu-lacivertliler, 15 puanla 6. 
sırada yer alırken, turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 3 bera-
berlik, 1 yenilgi sonucu elde ettiği 18 puanla liderlik koltu-
ğunda oturuyor. Başakşehir ile Alanyaspor, bugüne kadar 
ligde 6 defa birbirlerine rakip oldu. Okan Buruk’un öğren-
cileri 3 mücadeleden galip ayrılırken, 1 karşılaşmada ise 
gülen Akdeniz ekibi olu. 2 maçta da takımlar sahadan 1’er 
puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin attığı 12 gole Alan-
yaspor da 8 golle karşılık verdi. n İHA

Yukatel Denizlispor’da 
Rodallega takımla çalıştı
Denizlispor, Süper Lig’de hafta sonu oynayacağı Si-

vasspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman 
ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda, dün 
oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İçel İdman Yur-
du’na karşı alınan 4-1’lik galibiyetten dolayı futbolcuların 
morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Teknik ve kondisyon 
ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 3 saat sürdü. Öte yan-
dan, yaklaşık 3 haftadır sakat olan takımın yıldız futbolcu-
larından Hugo Rodallega da takımla birlikte antrenmana 
çıktı. Rodallega’nın, Mehmet Özdilek’in görev vermesi ha-
linde Sivasspor maçında oynayabileceği öğrenildi. n İHA

Mehmet Sepil’den 
Tamer Tuna açıklaması

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Teknik Direktör Ta-
mer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bir açıklama 
yaparak, yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürdük-
lerini söyledi. Sepil, “Kendisi istifa etmek istedi, biz de 
istifasını kabul ettik” dedi. Göztepe’de bu hafta başında 
istifa eden Teknik Direktör Tamer Tuna’nın ayrılığı ile ilgili 
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil bir açıklama ya-
yınladı. Başkan Sepil, yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi 
Teknik Direktörümüz Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. 
Kendisinin istifa ettiği bu süreç benim Kasımpaşa maçının 
ardından medya ile paylaştığım demecimden sonra oluş-
tu. Kendisi bu konuda rahatsızlığını belirten bir mesaj attı 
ben de kendisini arayıp konuştum. Ben demecimde sade-
ce hocamıza değil aynı zamanda o maçta kötü yönetim 
gösteren hakeme ve onunla beraber kötü bir performans 
gösteren oyuncularımıza ve teknik kadromuza yönelik 
açıklamada bulunmuştum. Dolayısı ile bunu yapmanın 
Göztepe Spor Kulübü Başkanı’nın görevi olduğuna inanı-
yorum. 9 maçlık süreçte puan olarak da oyun olarak da 1-2 
maç haricinde beklentilerimizin oldukça altında kaldık. 
Sadece beklentilerin altında kalmanın dışında da çok zor 
bir maç trafiğine giriyoruz. Dolayısıyla herkesi uyarmak is-
temiştim. Kendisi istifa etmek istedi, biz de istifasını kabul 
ettik. Kendisine bundan sonraki teknik direktörlük hayatın-
da başarılar diliyorum” dedi. n İHA

Fenerbahçe kiralık oyuncularını yakın takipte
Fenerbahçe’den kiralık olarak gönderilen 

futbolcular kulüp tarafından yakından 
izleniyor. Sarı-lacivertlilerin eski idari 
menajeri Onur Başar, kiralık oyuncuları 
yakından takip ederken, teknik heyete de 
rapor sunuyor.

Fenerbahçe’de sezon başında teknik 
heyetin raporu doğrultusunda başka 
kulüplere kiralık olarak gönderilen 
futbolcuların performansı göz dolduruyor. 
Sarı-lacivertli ekipten Çaykur Rizespor’a 
gönderilen Barış Alıcı, Çankırı ile oynanan 
Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 gol 1 asistlik 
performans gösterirken, yine aynı takımda 
forma giyen bir başka isim Oğuz Kağan 
Güçtekin ise 1 asistlik katkıda bulundu ve 90 
dakika sahada kaldı.

İstanbulspor’da forma giyen Allahyar 
Sayyadmanesh ise Tepecikspor karşısında 
oynanan Türkiye Kupası müsabakasında 120 

dakika sahada kalarak takımı adına 1 gol 
kaydetti. Erzurumspor’a kiralanan ve sarı-
lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık dönemi 
maçlarında forma şansı bulan Cebrail 
Akbulut ise Ziraat Türkiye Kupası maçında 
Bodrumspor karşısında 90 dakika süre 
buldu. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon 
bekleneni veremeyen ve bu sezon başında 
Alman ekibi FC Nürnberg’e kiralanan Michael 
Frey ise Almanya Kupası müsabakasında 
120 dakika forma giydi. Bu müsabakada 
takımını uzatmalara taşıyan golü atan Frey, 
penaltılarda da takımı adına 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe’den kiralık olarak gönderilen 
futbolcular son haftalarda etkili performans 
gösterirken kulüp tarafından da sıkı bir 
şekilde takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerin 
eski idari menajeri Onur Başar, futbolcuları 
yerinde takip ederek teknik heyete düzenli 
olarak bir rapor sunuyor. n İHA

Çağlar: İzlanda 
maçını kazanacağız
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 

edeceklerini söyledi. Söyüncü, İzlanda maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’de 

forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, UEFA’ya 
açıklamalarda bulundu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası (EURO) Elemeleri hakkında konuşan Çağlar, “Milli 
Takım’da şu an çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. 
Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Yanımızda da bize örnek 
ve destek olan tecrübeli ağabeylerimiz var. Onların bize 
katkılarıyla iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Biz rakibi-
mizin kim olduğuna bakmaksızın, her rakibimizi eşit de-
recede ciddiye alıyoruz. Sadece hedeflerimize ulaşma-
ya ve başarılı olmaya odaklandık” ifadelerini kullandı.

“ŞENOL GÜNEŞ BİZE YARDIMCI OLUYOR”
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile il-

gili düşüncelerini de paylaşan başarılı futbolcu, “Şenol 
Güneş, çok tecrübeli bir insan. Biz genç oyuncular için, 
onun gibi hem A Milli Takım’da hem de kulüplerde bu 
kadar başarılı olmuş bir hocayla çalışmak çok büyük bir 
şans. Ondan sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz, bize 
çok yardımcı oluyor. Burada onunla olmaktan ötürü çok 
mutluyuz. Umuyorum Şenol hocayla birlikte bu başarılı 
başlangıcımızı devam ettiririz. Bunu yapabileceğimize 
inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İZLANDA MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ”
Ay-yıldızlıların 14 Kasım Perşembe günü Türk Te-

lekom Stadyumu’nda oynayacağı İzlanda maçına da 
değinen Çağlar Söyüncü, “Burası Milli Takım. Elbette 
beklentiler de daha farklı. Buna bağlı olarak da hem biz 
oyuncular hem de insanlarımız, taraftarlarımız için tan-
siyon daha yüksek oluyor. Bu da çok normal. Çünkü bu-
rada duygular çok daha yoğun. Burası bütün duyguların 
birleştiği yer. İzlanda maçının güzel bir maç olacağını 
düşünüyorum. İzlanda karşısına da elbette her maçta 
olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin 
en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” 
dedi.

“GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”
EURO 2020 Elemeleri’nde gruptan çıkamama dü-

şüncesinin kendilerini baskı altına alıp almadığının 
sorulması üzerine ise Çağlar, şunları söyledi: “Bence 
bu durum, takımımızın ve grubumuzun durumuna bağlı. 
Bizim şu an birbirine kenetlenmiş, kuvvetli bir takımı-
mız var. Bu konuyu takım arkadaşlarımla spesifik olarak 
konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama kendimize güve-
nimizin çok yüksek olduğunu biliyorum. Biz bu grubu 
lider tamamlamak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. 
Bundan başka bir senaryoyu hiç düşünmedik. Eğer bu 

konuyu aramızda konuşuyor olsaydık, evet, o zaman 
üzerimizde belki de bir baskı oluşabilirdi ama biz bunu 
hiç konuşmuyoruz. Umuyorum ki grubumuzu lider ta-
mamlayacağız.”

“O DÖNEMDEKİ BAŞARILARI YAKALAMAK İSTİYORUZ”
A Milli Takım’ın EUR0 2008’de elde ettiği üçüncülük 

başarısını tekrarlamak istediklerini belirten Söyüncü, 
“EURO 2008 sırasında ben biraz daha gençtim. ‘Daha 
küçüktüm’ demek, belki de daha doğru olacak. O dö-
nem, benim için futbol heyecanının başladığı zamana 
denk geliyor. Küçük bir çocukken, böylesine iyi bir ta-
kım, böylesine güzel bir turnuva izlemek, futbolu daha 
çok arzulamanızı, daha çok önemsemenizi sağlıyor. 
Milli formanın önemini ve sizi nerelere taşıyabileceği-
ni net bir şekilde algılıyorsunuz. Bu turnuva benim için 
çok önemliydi. Hem ülkem hem A Milli Takım adına 

çok özel, çok mutlu günlerdi. Bu dönemdeki birlikteli-
ği ve başarıları yakalamak elbette hedefimiz. Ülkemiz, 
milletimiz bunu hak ediyor. Onların bu başarıları tekrar 
tatmalarını sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”
EURO 2020’nin Türkiye için ne anlama geldiği yö-

nünde gelen bir soruya da milli oyuncu, “Elbette çok 
önemli. Avrupa’da yaşayan Türkler için de çok şey ifade 
ediyor. Herkesin gözü bu turnuvada olacak. Bizim için, 
takım olarak da çok önem arz ediyor. Ben, çok başarılı 
olacağımıza inanıyorum. Hem takım hem de ülke olarak 
buna ihtiyacımız var. İyi sonuçlar, iyi oyun; bunlar her-
kesin keyif alacağı şeyler. Oraya gideceğiz ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemiz bunu hak ediyor. 
Bütün destekçilerimize takımımız adına çok teşekkür 
ediyorum” diye cevap verdi.  n İHA

Beşiktaş, seri yakalamak istiyor
Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor 

deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı 
kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak 
istiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Caner 
ve sakat olan Dorukhan forma giyemeyecek. 
Galatasaray’ı sahasında 1-0 mağlup ederek 
puanını 12 yapan ve liderle arasındaki puan 
farkını 6’ya indirerek moral kazanan Beşiktaş, 
Antalya deplasmanında kazanarak derbi 
galibiyetini taçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlı 
ekipte bu maç öncesinde sakatlardan da güzel 
haber geldi. Galatasaray derbisinde sakatlıkları 
nedeniyle kadroda yer almayan isimlerden 
Victor Ruiz, Douglas ve Kevin N’Koudou, 
Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek 
durumda. Deplasmanda oynanacak olan 
mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipteki 
eksik isimler sakatlığı bulunan Dorukhan 
Toköz ve cezalı durumdaki Caner Erkin. Burak 
Yılmaz’ın durumu ise bugün netlik kazanacak.

ANTALYA İLE 54. RANDEVU
Antalyaspor ile 54. maçına çıkacak olan 

Beşiktaş, bugüne kadar rakibiyle karşılaştığı 
53 maçta 37 galibiyet elde etti. 9 karşılaşmanın 
berabere bittiği bu mücadelelerde Antalyaspor 
7 kaz sahadan galibiyetle ayrıldı. Antalya’da 
oynanan maçlarda da Beşiktaş’ın rakibine karşı 
üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 
26 maçta Beşiktaş 15 galibiyet elde ederken, 
Antalyaspor 5 kez kazandı. 6 maç da berabere 
bitti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 
deplasmanda yenerek Beşiktaş Park’taki 
ilk yenilgisini tattıran Antalyaspor, sezonun 
ikinci yarısında sahasında oynanan maçı ise 
farklı kaybetti. Beşiktaş geçen yıl rakibini bu 
sahada 6-2 devirmeyi başarmıştı. Ligde üst 
üste Gençlerbirliği ve Sivasspor’a mağlup olan 
Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde Ziraat 
Türkiye Kupası’nda boy gösterdi. Niğde Anadolu 
ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-beyazlılar, 
90 dakikası ve uzatmaları beraberlikle 
sonuçlanan maçta rakibini penaltılarla 
geçerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş ise 
hafta içini maç yapmadan geçirdi. Antalya 
Stadyumu’nda bugün saat 20.00’de başlayacak 

olan mücadelenin hakemliğini Cüneyt Çakur 
yapacak. Bahattin Duran ve Mustafa Emre 
Eyisoy ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET
Süper Lig’de son deplasman galibiyetini 

195 gün önce Sivasspor’a karşı alan Beşiktaş, 
bugün konuk olacağı Antalyaspor’u yenerek bu 
seriyi bitirmek ve bu sezonki ilk dış saha zaferini 
elde etmek istiyor.

Süper Lig’in 10. haftasında bugün 
Antalyaspor’a konuk olacak olan Beşiktaş, 
çizdiği kötü dış saha grafiğine de bu maçla son 
vermeyi hedefliyor. Bu sezon çıktığı Sivasspor, 
Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanlarında 
mağlup olan, Ankaragücü maçında ise 1 puan 
alan siyah-beyazlılar, böylece 2019-2020 
sezonunda 4 dış saha karşılaşmasından sadece 
1 puan çıkarabilmiş oldu.

Son deplasman galibiyetini ise geçtiğimiz 
sezon, 22 Nisan’da konuk olduğu Sivasspor 
maçında 2-1’lik skorla alan Beşiktaş, 195 
gündür İstanbul’a üç puanla dönemiyor.   n İHA



1922 Konyaspor, Sancaktepe deplasmanında
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 

Konyaspor, sezonun 11.hafta ma-
çında Sancaktep Futbol Kulübü’ne 
konuk olacak. Yarın oynanacak 
olan mücadele 15 Temmuz Sta-
dı’nda saat 13.30’da başlayacak 
ve Erhan Kutlu tarafından yöneti-
lecek. Kutlu’nun yardımcılıklarını 
Kerem Candaş, Mehmet Özer ve 
Mehmet Terece yapacak. Geçtiği-
miz hafta kendi sahasında şanssız 
bir mağlubiyet alan yeşil beyazlı-
lar, güçlü rakibine karşı deplas-
mandan puan ya da puanlar ile 
dönerek kaybettiği puanları telafi 
etmek istiyor.

ÖNE GEÇTİĞİ 
MAÇTA YENİLMİŞTİ

Yavru Kartal 1922 Konyaspor, 
geçtiğimiz hafta kendi evinde İne-
gölspor’u konuk etti. Uzun süre 
0-0 eşitlikle devam eden maçın 
son 10 dakikasında öne geçen ye-
şil beyazlılar, bu üstünlüğünü ko-
ruyamadı ve üst üste yediği iki gol 
karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 9 
puanda kalan temsilcimiz haftayı 

15.sırada tamamladı. 1922 Kon-
yaspor, yarın oynayacağı San-
caktepe maçından puan alarak alt 
sıralarda kurtulmanın hesaplarını 
yapıyor.

SANCAKTEPE’DE 
TANIDIK İSİMLER

Temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un yarın deplasmanda 
karşılaşacağı Sancaktepe Futbol 
Kulübü’nde Konyaspor camiası-
nın yakından tanıdığı iki oyuncu 
da forma giyiyor. Daha önce Kon-
yaspor ve önceki adı ile Konya 
Anadolu Selçukspor’da oynayan 
Abdullah Çoban ve Can Demir Ak-
tav, ligde Sancaktepe forması ile 
mücadele ediyor. İki oyuncudan 
Abdullah Çoban bu sezon 8 maçta 
görev alırken, Can Demir Aktav, 
3 karşılaşmada sahaya çıktı. Öte 
yandan İstanbul ekibi, bu sezon 
oynanan 10 maçta 5 galibiyet ala-
rak 16 puanla 6.sırada yer aldı. 
Sancaktepe, sezon sonunda Play 
– Off oynamak istiyor. 
n SPOR SERVİSİ
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Turizm Fakültesi’nden 
spora bisikletli destek!

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından ‘Spor Turizmi ve Geleceğe Bakış Konferansı’ 
gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, 

Turizm Fakültesi olarak 20 Kasım’da bisiklet yarışı organizasyonu yapacaklarını ifade etti
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen konferansa; Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakır-
cı, SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, Turizm Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Doktor Öğretim Üyesi Alaat-
tin Başoda, Doktora Öğretim Üyesi Semih 
Büyükipekci, Turizm Fakültesi Sekreteri 
Mustafa Kırbıyık, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saniye 
Gül Güneş, Turizm Rehberliği Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Tugay Arat, Bisiklet Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, öğretim 
görevlileri ve öğrenciler katıldı.

İLK ORGANİZASYON 20 EKİM’DE
SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Necmi Uyanık yaptığı konuşmada, “Spor 
turizmi bugün dünyanın çok gelişen alan-
larından bir tanesidir. Turizm alanında, 
bilim dalı olarak alınır. Birçok alternatifi 
içinde barındırarak gelişmeye devam edi-
yor. Gerek turizm gerek spor ve sağlık açı-
sından çok önemli bir alandır. Ve temsil 
ettiği bisiklet alanı açısından turizm alanı-
na da çok ciddi katkı sağlıyor. Güzel bir di-
nin mensupları olarak Kuran-ı Kerim bizim 
için şifa kaynağıdır. Aynı burada olduğu 
gibi sporda beyne, vücuda şifadır. İnşal-
lah Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 
olarak birçok başarılı organizasyonlara 
imza atacağımızı düşünüyorum. Bunun ilk 
meyvesi olarak 20 Kasım’da bisiklet yarı-
şını kampüste başlatıp Zazadın Han’ında 
bitireceğiz. Böylece spor turizmi alanında 
ilk adımını atmış olacağız. Katılan herke-
se saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” 
dedi.

SAĞLIK İÇİN BİSİKLET ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı 

Erol Küçükbakırcı ise, “Turizm biliyorsu-
nuz gezmek, dolaşmak, tanımak gibi an-
lamlara gelirken aynı zamanda da sosyal, 
kültürel ve politik anlamda da her geçen 
gün önem arttırarak devam etmektedir. 
Spor turizmi bir müsabakayı izlemek üzere 
veya müsabakaya katılmak üzere yapılan 
etkinliklerdir. Spor turizminin eğitici ve 

dinlendirici tarafı da her gün kitleler ta-
rafından söyleniyor. Bizde her geçen gün 
bisiklet yollarımızı arttırarak ilerliyoruz. 
Bugün Konya 495 kilometre bisiklet yolu 
kullanıyor. Bisikletin diğer branşlardan 
farklı çıkan yanları da var. Kitlelere bisik-
let turunu sevdirmeye çalışıyoruz ve aynı 

zamanda bisiklet üreticilerinin de satışla-
rında yüzde 50 artış olduğunu duyuyoruz. 
Diğer taraftan bisiklet branşı sağlık için de 
önemli olan sporlarından başında geliyor. 
Ya yürüyeceksiniz, ya yüzeceksiniz ya da 
bisiklete bineceksiniz. Sağlığın karşılığı 
budur. Vücut belli bir süreden sonra koş-

mayı çok kabul etmiyor. Bundan dolayı 
bisiklet kullanımları artarak devam etme-
liyiz” ifadelerini kullandı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık tarafından Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’ 
ya plaket takdimi edildi. n SPOR SERVİSİ

Meram Belediyespor 
güreşte birinci oldu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Minikler 
Konya Güreş Şampiyonasında Meram Belediyespor gü-
reşçileri, aldıkları başarılı sonuçlarla takım halinde birinci 
oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçek-
leştirilen Minikler Konya Güreş Şampiyonasına Meram 
Belediyespor, takım olarak damga vurdu. Şampiyonada 
5 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük ile 180 puan top-
layan Meram Belediyespor takımlar bazında şampiyon 
oldu. Şampiyonada, 38 kiloda Ramazan Yüksel Çelik 1. 
ve Osman Şahin 3., 41 kiloda Derviş Ali Yıldırım 2., 44 
kiloda Bayram Avcılar 1., 48 kiloda Yusuf Duran 1., Fahri 
Özsağlam ve İbrahim Altur 3., 52 kiloda Kadir Demir 2., 62 
kiloda Yusuf Can Oğuk 1., 68 kiloda Samet Berk Danış 1., 
M. Emin Ülker 3., 79+85 kiloda Hamza Gültekin ve Talha 
Bayrak 3. oldu.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol 
deplasmanda kazandı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Bas-
ketbol, sezonun 4.hafta maçında Anadolu Basket’e konuk 
oldu. Ankara ekibine karşı Berkay, Tufan, Mehmet, Bora 
ve Wilbekin beşlisi ile sahaya çıkan yeşil beyazlılar karşı-
laşmanın ilk yarısını 36-48 önde kapattı. Hücum oyununu 
ikinci yarıda da devam ettiren ve iyi bir performans ortaya 
koyan Dev Kartal, mücadeleden 94-83 galip ayrıldı. Bu 
galibiyet ile ligde ikinci kez kazanan yeşil beyazlılar, geçti-
ğimiz hafta iç sahada kaybettiği maçı da telafi etmiş oldu. 
Konyaspor Basketbol, ligin 5.hafta maçında Petkim Spor’u 
konuk edecek.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör ekipleri çıkış arıyor
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Konya 

ekipleri, 7.hafta maçlarını yarın oynanacak. Son haftalarda 
istediği sonuçları alamaya temsilcilerimiz bu hafta kazanarak 
kötü gidişata son vermek istiyor. Ligde 7.hafta maçlarının 
tamamı Pazar günü saat 14.00’te oynanacak.

SARAYÖNÜ DEPLASMANDA AKŞEHİR İÇERDE
Ligdeki Konya ekiplerinden Sarayönü Belediyespor, 

7.hafta maçında Çal Belediyespor’a konuk olacak. 6 maçta 2 
galibiyet alan ve üst sıralardan uzaklaşan yeşil siyahlı takım 
alt sıralarda bulunan rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa 
geçmek istiyor. Zorlu mücadele yarın Vali Yusuf Ziya Stadı’nda 
saat 14.00’te oynanacak. Karşılaşmayı Osman Ertuğ Erbaş 
yönetecek. Denizli ekibi Çal, 4 puanla 13.sırada yer alıyor. 

BAL 7. Grup’taki bir diğer Konya ekibi Akşehirspor ise 
kendi evinde Ortaca Belediyespor’u konuk edecek. Ligde 
istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen kırmızı beyazlı takım 
ile Ortaca arasındaki mücadele yarın saat 14.00’de Akşehir 
Nasrettin Hoca Stadı’nda oynanacak. Son haftalarda çıkışa 

geçen Muğla ekibi Ortaca, 11 puanla 4.sırada bulunuyor. 
Akşehirspor ise 6 puanla 10 sırada.

EREĞLİ ARTIK KAZANMAK İSTİYOR
Ligde 1 galibiyeti bulunan ve maddi sıkıntılar yaşayan 

Konya ekibi Ereğlispor, 7.hafta maçında Isparta 32 Spor’a 
konuk olacak. Yarın oynanacak mücadele saat 14.00’de 
Isparta Atatürk Stadı’nda başlayacak. Berk Çekal’ın yöneteceği 
karşılaşmayı kazanmak isteyen yeşil beyazlı temsilcimiz, üst 
sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yandan, 
Isparta 32 Spor’un henüz birkaç gün önce göreve başlayan yeni 
Teknik Direktörü Hasan Şengün, Konya Ereğlispor maçıyla 
çıkışa geçeceklerini belirterek, “Isparta, profesyonel ligi hak 
ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce en büyük gücümüz taraftarımızdı, 
10 binin üzerinde taraftarımız maça geliyordu. Bu ilginin, maç 
kazandıkça daha da artacağına inanıyorum. Taraftarımızdan 
isteğimiz, bizi son dakikaya kadar desteklemeleri. Ereğlispor 
maçında ‘12. Adam’a ihtiyacımız var. Futbol taraftarla güzel” 
dedi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 10 9 1 0 32 10 22 28
2.Y. SAMSUNSPOR 10 6 4 0 19 4 15 22
3.AFJET AFYONSPOR 10 6 2 2 18 7 11 20
4.YENİ ÇORUMSPOR 10 6 1 3 13 10 3 19
5.ZONGULDAK 10 5 3 2 14 7 7 18
6.SANCAKTEPE FK 10 5 1 4 17 8 9 16
7.TARSUS İDMAN Y. 10 5 1 4 9 12 -3 16
8.PENDİKSPOR 10 4 2 4 13 12 1 14
9.HEKİM. TRABZON 10 4 2 4 17 20 -3 14
10.İNEGÖLSPOR 10 4 1 5 14 10 4 13
11.SARIYER 10 3 4 3 8 10 -2 13
12.GÜMÜŞHANESPOR 10 3 2 5 12 15 -3 11
13.HACETTEPE SPOR 10 3 2 5 8 18 -10 11
14.KIRKLARELİSPOR 10 2 4 4 7 17 -10 10
15.1922 KONYASPOR 10 3 0 7 11 17 -6 9
16.BAŞKENT AKADEMİ 10 2 2 6 11 15 -4 8
17.AMED SPORTİF 10 1 5 4 5 11 -6 8
18.ŞANLIURFASPOR 10 0 1 9 1 26 -25 -14
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Gençlerbirliği’nin yeni hocası Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor’un bugünkü rakiple-

rinden Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 
teknik direktörlük görevi için anlaştığı 
Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna 
kadar sözleşme imzaladı. İlhan Cavcav 
Tesisleri’nde düzenlenen törene, kulüp 
başkanı Murat Cavcav, basın sözcüsü 
Musa Samur ile teknik direktör Hamza 
Hamzaoğlu katıldı.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, 
Hamzaoğlu ile kırmızı-siyahlı kulübün 
hedefleri konusunda mutabık kaldıktan 
sonra teknik direktörlük görevi için an-
laştıklarını söyledi. Sezona başladıkları 
Mustafa Kaplan ile yolları ayırmalarının 
ardından zaman kaybetmeden teknik 
direktör arayışlarına başladıklarını ifade 
eden Murat Cavcav, “Yeni hocamıza 
‘hoş geldin’ diyorum. Futbolda ayrılıklar 
var, böyle başlangıçlar da var.” dedi.

Hamza Hamzaoğlu’nun kalitesini 
ve karakterini bildiklerini vurgulayan 
Cavcav, “İki üç gündür gece gündüz de-
meden devam eden hoca arayışlarımızı 
böyle iyi bir isimle sonuçlandırdığımız 
için ayrıca mutluyum.” diye konuştu.  
Gençlerbirliği’nin futbolcu kadrosunun 
kaliteli olduğunu vurgulayan Murat 
Cavcav, “Hocamızla asıl anlaşmayı 
hedeflerimiz konusunda yaptık. Kaliteli 
bir takım vardı, bu kaliteli takım sadece 
sonuç alamıyordu. Şimdi umuyorum ki 
Hamza Hamzaoğlu ile o sonuçlar da ge-
lecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“BURADA İYİ BİR TAKIM VAR”
Hamza Hamzaoğlu ise açıklamala-

rına başkan Murat Cavcav ve yönetim 
kuruluna teşekkür ederek başladı. Tek-
nik direktör seçmenin kolay olmadığına 
değinen Hamzaoğlu, “Birçok seçeneğin 

arasından birini ve size en uygununu 
seçmek kolay değil. Yönetim oturup 
düşünmüş ve bizde karar kılmış. Bu bizi 
ayrıca gururlandırdı.” ifadelerini kullan-
dı.

Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcu kad-

rosuna ilişkin “Burada iyi bir takım var.” 
değerlendirmesini yapan Hamzaoğlu, 
şöyle devam etti: “Bizi buraya getiren, 
takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi. 
Rahmetli İlhan Başkan ile görüşmele-
rimiz olmuş ama çalışma fırsatı elde 

edememiştik. Gençlerbirliği’ni hak etti-
ği yerlere hep birlikte çıkaracağız. İşimiz 
zor, farkındayız. Takımı sezon başından 
beri takip ediyordum ve maçlarını izli-
yordum. Tanıdığımız oyuncular var. Bu-
rada tanışacağımız genç kardeşlerimiz 
var. “

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Birlikte güzel şeyler yapacağımıza 
inanıyorum. Şimdi önümüzde Kon-
yaspor maçı var. Bugün antrenmanı-
mızı yaptık, gayet güzel geçti. Çok fazla 
bazı şeyleri kurcalamak da doğru değil. 
Yarın, özgürce oynayıp iyi bir sonuçla 
döneceğimizi düşünüyorum.” Törenin 
sonunda Murat Cavcav ve Hamza Ham-
zaoğlu sözleşmeyi imzalayarak basın 
mensuplarına poz verdi.

HAMZAOĞLU 
YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirli-
ği, yeni teknik direktörü Hamza Hamza-
oğlu yönetiminde ilk antrenmanını dün 
yaptı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’n-
de yapılan antrenman öncesinde saha-
da ekibiyle bir araya gelen Hamzaoğlu, 
kısa bir süre futbolcularla konuştu.  

İdmana ısınma koşusu ve hareket-
leriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcu-
lar, daha sonra dar alanda top kapma 
oynadı. Oyunun bir bölümüne Hamza 
Hamzaoğlu da katılırken, çalışma taktik 
antrenmanla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Murat 
Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de ta-
kip etti. Hamza Hamzaoğlu’nun yardım-
cılıklarını Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan 
Salman ve kaleci antrenörü Metin Mert 
yapacak.   
n AA

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Kazanmak zorunda!
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor bugün evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Ligde ve kupada 
aldığı sonuçlarla kötü bir dönemden geçen Anadolu Kartalı bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. 
Hayati maç bugün saat 15.00’te başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek

Süper Lig’in 10. haftası dün oynanan 
karşılaşma ile başladı. Temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor bugün evinde günün 
açılış maçında Gençlerbirliği ile karşılaşa-
cak. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyu-
mu’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te 
başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan 
tarafından yönetilecek. Bayarslan’ın yar-
dımcılıklarını İlker Toprak ve Abdullah Bora 
Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi 
ise Burak Taşkınsoy. VAR odasında ise Atil-
la Karaoğlan ve Murat Erdoğan olacak.
KARTAL MUTLAK KAZANMAK ZORUNDA

Bugün evinde Gençlerbirliği’ni konuk 
edecek olan İttifak Holding Konyaspor bu 
maçı mutlaka kazanmak zorunda. Ligde 
Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye yeni-
len, ardından Eyüpspor’a mağlup olarak 
kupaya veda eden Konyaspor taraftarını 
üzmüştü.

Yeşil Beyazlı renklere gönül verenlere 
kendini affettirmek isteyen Anadolu Karta-
lı, Gençlerbirliği’ni yenerek çıkışa geçmek 
istiyor.

KADRO MERAK EDİLİYOR
Ardı ardına gelen kötü sonuçların ar-

dından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman, ‘Bunun bir bedeli olur’ şeklinde 
konuşarak dikkat çekmişti. Hafta arasında 
taraftar kadro dışı kararı beklerken teknik 
heyet bu yola başvurmadı. 

Faturanın bugün oynanacak maçta for-
msuz oyunculara çıkması bekleniyor. 

Aykut Kocaman’ın genel olarak görev 
verdiği oyunculardan bazılarını keseceği 
tahmin ediliyor. 

Gençlerbirliği maçı öncesi Kon-
yaspor’da sakat ya da cezalı oyuncu bulun-
muyor.

RAKİP YENİ HOCASI İLE SAHADA
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’un 

bugün karşı karşıya geleceği Gençlerbirliği 
sezona kötü başlangıç yapan ekiplerden 
biri. Oynadığı 9 maçta sadece 1 kez kaza-
nabilen Ankara ekibi Kayserispor’un önün-
de düşme hattında bulunuyor.

Hafta arasında teknik direktör Mustafa 
Kaplan ile yollarını ayıran Kırmızı-Kara tek-
nik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. 
Gençlerbirliği’nin yeni hocası ile maça bir 
hayli dirençli çıkması bekleniyor.  
 n SPOR SERVİSİ

RPS

Süper Lig 
bugün alev alacak

Süper Lig’in 10. haftası dün oynanan karşılaşma 
ile başlarken, bugün ligde birbirinden önemli maç-
lar oynanacak. Günün programı İttifak Holding Kon-
yaspor-Gençlerbirliği maçı ile başlayacak. Temsilcimizin 
maçının ardından lider Aytemiz Alanyaspor evinde ligin 
güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. 
Saat 17.30’da oynanacak maçla aynı saatte Trabzonspor, 
İzmir temsilcisi Göztepe ile evinde oynayacak.

Günün son maçında ise Beşiktaş deplasmanda 
Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Günün 
programı şöyle; 15.00 İttifak Holding Konyaspor-Genç-
lerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye), 17.30 Aytemiz 
Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları), 
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park), 20.00 Antal-
yaspor-Beşiktaş (Antalya).  n SPOR SERVİSİ

Sivasspor yağmur 
altında çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Başkent Akade-
mi Futbol Kulübü’nü 6-0 yenerek 5. tura adını yazdıran 
D.G. Sivasspor, Ankara’da Denizlispor maçının hazırlık-
larına sağanak yağmur altında başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençler-
birliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde sağanak yağmur altında 
gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle 
başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve 
pres çalışması yapan Yiğidolar ana bölümde ise yarım 
sahada çift kale maç ve şut çalışması yaparak idmanı ta-
mamladı. Başkent Akademi maçında 90 dakika forma gi-
yen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı. Kırmızı-be-
yazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara’dan 
Denizli’ye geçecek ve bugün Denizli’de yapacağı antren-
manla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Deniz-
lispor ile Sivasspor 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te 
Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede 
hakem Zorbey Küçük düdük çalacak.  n İHA

Alanyaspor hakem hatalarından dertli
Alanyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Me-

tin Fahri Özçelik, son üç haftada hakem kararları-
nın kendilerini mağdur ettiğini belirterek “Bundan 
sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla 
karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe du-
yuyoruz.” ifadesini kullandı.

Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, lig lideri 
oldukları dönemde özellikle Beşiktaş, Çaykur Ri-
zespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhlerine 
verilen hakem kararlarının şüpheye mahal verme-
yecek şekilde hatalı olduğunu bildirdi. 

Hatalar zincirinin bundan üç hafta önce oyna-
nan Beşiktaş maçıyla başladığını, maçın hakemi 
Arda Kardeşler’in, 19. dakikada Burak Yılmaz’ın 
futbolcuları Ceyhun Gülselam’a kasıtlı şekilde dir-
seğiyle vurduğu pozisyonun sarı kartla geçiştirildi-
ğini savunan Özçelik, şunları kaydetti:

“Aynı maçın 60’ıncı dakikasında Atiba’nın ceza 
sahası içerisinde topu bariz şekilde elle oynaması-
na rağmen hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu da 
es geçmiştir. Bu maçta VAR hakemi olan Volkan 
Bayarslan da pozisyonları görmezden gelmiş ve 
herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bulunduysa 
da hakem Arda Kardeşler bu uyarıyı dikkate al-
mamıştır. Yine Çaykur Rizespor ile oynadığımız 
müsabakada ise Samudio’ya verilmesi gereken 
kırmızı kart, sarı kartla geçiştirmiştir. Son olarak 

Gaziantep Futbol Kulübü maçının son dakikasında 
da rakip oyuncu Morais’in kendisini yere bıraktığı 
pozisyonda, hakem Serkan Tokat seyirci baskısıyla 
faul kararı vermiş ve bu pozisyon kalemizde golle 
sonuçlanmıştır. Bu hatalı kararla da iki puan kaybı 
yaşanmıştır.”

Tarihlerinde ilk kez lider konumda olan takım-
larının aleyhine son üç haftada art arda verilen bu 
kararlara bir anlam veremediklerine değinen Öz-
çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez 
Hakem Kurulu’nun (MHK) hakemlerin bu hatalı ka-
rarları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını 
merak ettiklerini belirtti.

Özçelik, açıklamasına şöyle devam etti: “Bun-
dan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatala-
rıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endi-
şe duyuyoruz. Süper Lig’in en çok gol atan ve en çok 
pozisyona giren takımlarından Aytemiz Alanyaspor 
liderliğe bileğinin hakkıyla gelmiştir. Son 3 hafta-
daki hakem hataları olmaması halinde puan farkı 
daha fazla olabilirdi. MHK ve hakemlerimiz maç-
ları yönetirken bir an önce büyük küçük takım ayrı-
mını bırakmalı. VAR sistemi işletilmeli. Hakemler, 
VAR’ı gerekli yerlerde en güzel şekilde kullanmalı-
dır. Hakem hataları en aza inmeli. Maçların adil bir 
şekilde yönetilmesi en büyük arzumuz.” 
n AA


