
Kelebek yağmuru!

Konya’da özellikle öğlen saatlerinde şehrin birçok noktasında ko-
loniler halinde uçan kelebekler, görenleri hayrete düşürdü. Zaman 
zaman görüş açısını sıfır noktasına düşüren kelebeklerin bu yoğun-
luğunun tedirgin edici bir durum olmadığı öğrenildi.  n SAYFA 6’DA
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Kavuş, kolları sıvadı

Toyota’yı yakından incelediler

Konya Şeker ilke imza attı

‘Helal’den payımızı almalıyız

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı’nda in-
celemede bulunan Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, bu bölgeyle ilgili öncelikli hedeflerinin 
dönüşümle ilgili süreci hızlandırmak olduğunu dile 
getirdi.

Toyota Plaza OTOJEN hafta sonunda Kent Plaza 
AVM’de gerçekleştirdiği program ile üretilmeye 
başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dün-
yada 46 milyon adetten fazla tercih edilen “efsane 
model” Corolla’nın 12’nci neslini ve Corolla araçla-
rını Konyalı araç tutkunlarına tanıttı.

Tarım ve hayvancılıkta yerli ve milli olanı geliştir-
mek için sağlam bir altyapı oluşturan Konya Şeker, 
bir ilke daha imza atarak, yüksek verimli süt inek-
lerini milli olarak üretip ithalatı azaltacak proje ge-
liştirdi.

Retaj Royale İstanbul Hotel Genel Müdürü Hakan 
Korik, 200 milyon civarındaki Müslüman turistin 
oluşturduğu 240 milyar dolarlık bir turizm potansi-
yelinden Türkiye’nin daha fazla pay alması gerek-
tiğini belirtti.

n HABERİ SAYFA 7’DE
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n HABERİ SAYFA 3’TE

Öğrencilerin sanat
eserleri sergilendi

Konya Ovası 
su bekliyor 

KTÜN, yarışmadan 
birincilikle döndü

Pema Koleji ilk ve ortaokul 
öğrencilerinin görsel sanat-
lar öğretmenleriyle birlikte 
hazırladığı ‘Sanatın Topluma 
Mesajı Bahar’a Merhaba Diyen 
Kelebekler’ konulu resim ser-
gisi Kent Plaza AVM’de açıldı. 
Sergiye ilgi yoğun oldu.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Ovası’nda temelinde su 
yokluğunda dayanan sorunlar 
yaşandığını dile getiren Karatay 
Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavu-
neker, dış havzalardan acilen 
su getirilmesi gerektiğini dile 
getirdi.  n HABERİ SAYFA 6’DA

Bilkent Üniversitesi ev sahip-
liğinde ODTÜ, Yıldız Teknik, 
Uludağ gibi üniversitelerin 
katıldığı ‘MARC Mini Otonom 
Araç Yarışması’na Konya 
Teknik Üniversitesi damgasını 
vurdu.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu, ufuk kazandırdı
Kadim şehir Konya, ecdadın bıraktığı tarihi mirasla dikkat çekiyor. Bu mirasa sahip çıkarak, Sille ve Gevale Kalesi gibi tarihi öneme 

sahip bölgelerin restorasyonuna destek veren Selçuklu Belediyesi, şehre yeni turizm alanları kazandırıyor. Selçuklu Belediyesi 
günümüz şartlarına uygun olarak yapılan Tropikal Kelebek Bahçesi ile de turizmde yeni bir ufuk kazandırmış durumda. n SAYFA 4’TE
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Hedef Konya’ydı!
Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristin Konyaspor 
Alanyaspor maçına gelerek stadyumda keşif yaptıkları, Konya’da eylem hazırlığında oldukları öğrenildi

KONYA STADINDA BÜYÜK EYLEM HAZIRLIĞI VARDI!
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin üzerinden 
çıkan dijital materyallerde, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nun maç günü çeki-
len keşif fotoğrafı ve görüntüler ele geçirildi. Hainlerin 2016’da Vodafone Park Stadı’nda 
polise yapılan, 39 polis ve 7 vatandaş şehit olduğu bombalı saldırının benzerini yapmayı 
planladıkları öğrenildi. 

KANLI PLANI EMNİYET GÜÇLERİ ENGELLEDİ
Eli kanlı terör örgütü üyesi katillerin, stadyumda görev yapan güvenlik güçlerinin ve maç 
çıkışı taraftarın yoğun olduğu bölgede eylem planladıkları öğrenildi. Hain ve kanlı planın 
içinde yer alan terör örgütü üyeleri polisin dedektif gibi yaptığı derinlemesine araştırma 
sonucu yakayı ele verdi. Şahıslar, emniyetteki sorgularında, bahar aylarında Konya’da bir 
eylem hazırlığı içerisinde olduklarını itiraf etti. n HABERİN DETAYLARI SAYFA 14’TE
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Retaj Royale İstanbul Hotel Genel Müdürü Hakan Korik, 200 milyon civarındaki Müslüman turistin oluştur-
duğu 240 milyar dolarlık bir turizm potansiyelinden Türkiye’nin daha fazla pay alması gerektiğini belirtti

‘Helal konseptte 
payımız artmalı’

Son yıllarda turizm alanında öne 
çıkmaya başlayan “Helal Konsept”, 
yapılan çalışmalarda sertifikasyon 
sürecine girmiş durumda. Dünya 
üzerinde hareket eden 200 milyon 
civarındaki Müslüman turistin 2020 
yılına kadar 240 milyar dolarlık 
bir turizm potansiyeli oluşturması 
bekleniyor. turizm sektöründe 50 
milyar dolarlık bir gelir etme hede-
fi koyan Türkiye ise Helal Konsept’i 
geliştirerek, 240 milyar dolarlık 
paydan daha fazla almak istiyor. Bu 
anlamda çalışmalar yürüten az sa-
yıdaki helal konsept otellerden biri 
olan Retaj Royale İstanbul Hotel, 
2019 turizm dönemi çalışmalarına 
yine Konya’dan başladı. Çalışmalar 
kapsamında Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaret eden Retaj Royale İstanbul 
Hotel Genel Müdürü Hakan Korik 
ve Retaj Royale İstanbul Hotel Satış 
Sorumlusu Yusuf Yurdakul, helal 
turizm konsepti ve turizm sektörüy-
le ilgili önemli açıklamalarda bulun-
du. 2018 yılında Türkiye’nin iyi bir 
turizm geliri elde ettiğini belirten 
Korik, helal konsepti daha da yay-
mak ve geliştirmek için sertifikasyon 
çalışmalarının hızlandırılması gerek-
tiğini söyledi.
TURİZMDE HEDEFLERE ULAŞILACAK

Retaj Royale İstanbul Hotel Ge-
nel Müdürü Hakan Korik, turizm 
sektörüne dair açıklamalarda bu-
lundu. 2018 yılının turizm sektörü 
açısından iyi bir yıl olarak geride 
kaldığını belirten Korik, 2019 yılı 
beklentilerini açıkladı. 2018 yılında 
Türkiye olarak yaklaşık 36 milyon 

turistle iyi bir gelir elde edildiğini 
dile getiren Korik, şöyle devam etti, 
“Türkiye olarak turizmde hedefimiz 
50 milyon turistle, 50 milyar dolar 
gelire ulaşmak. Bunun için yapılan 
çalışmalar sonuç veriyor. 2019 yı-
lında beklentiler çok fazla. Sadece 
Ortadoğu, Körfez ve uzak Doğu’dan 
değil de artık Avrupa, Latin Ameri-
ka ve diğer pazarlardan da pay alma 
hedefimiz var. Yapılan görüşmeler, 
yapılan fuarlar oldukça olumlu. Tu-
rizmi en çok etkileyen faktör siyasi 
ilişkiler. Geçen sene çok ağırladığı-
mız Suudi Arabistan turist sayısı bu 
sene düşecek diye bekleniyor ama 
ben aynı şekilde düşünmüyorum. 
Bu anlamda turizmdeki hedeflere 
ben 2019’da ulaşacağımızı düşünü-
yorum. Çünkü çok ciddi çalışmalar 
yapılıyor. TÜRSAB, Seyahat acente-
leri, oteller hepsi bir şeyler yapmaya 
çalışıyor.”

HELAL SERTİFİKASYON ARTMALI 
Helal Konsept hakkında bilgiler 

veren Korik, helal konsepti “Müte-
deyyin insanların seyahat ettiklerin-
de tamamen onların beklentilerine 
ve yaşam tarzlarına uygun hareket 
edilmesi anlamına geliyor” diyerek 
tanımladı. Bu anlamda, helal kon-
sept için turistlerin tüm imkanlarını 
sağlayan, belli standartlarda tesis-
lerin yapılması gerektiğini belirten 
Korik, “Bu konuda birçok kriter var. 
Buradaki çalışan tüm tesislerindeki 
insanların eğitimleri, yapının oluş-
turulması, kullanılan kimyasalların, 
yemeklerde kullanılan ürünlerin ta-
mamının helal gıda üzerine olması. 

Odaların, toplantı salonlarının bu ih-
tiyaçlara cevap verir olması gereki-
yor. İnanılmaz detaylar var. bunları 
sağlayan helal tesis olmuş oluyor” 
dedi. Helal konseptin yaygınlaştırıl-
ması ve geliştirilmesi adına çeşitli 
çalışmalar yürütüldüğünün bilgisini 
veren Korik, sözlerine şöyle devam 
etti, “Antalya Valiliği’nin öncülü-
ğünde “Helal Turizm Çalıştayı” ya-
pıldı. bu çalıştay, Uluslararası Helal 
Turizm Derneği’nin de yer aldığı bir 
çalıştaydı. Akademisyenler, STK’lar, 
Bakanlık gibi katılımcıların olduğu 
çok ciddi bir çalışma oldu. Çalıştayın 
sonucunda çok da güzel bir bildiri 
yayımlandı. Helal konseptin gelişti-
rilmesi adına zaman kaybetmeden 
harekete geçmek için de çalışma 
başlatıldı. Dünya pazarında hareket 
eden 200 milyon civarında Müs-
lüman turist var. Ve bu turistlerin 
2020 yılına kadar turizm sektörün-
deki payı 240 milyar dolar olarak 
bekleniyor. Biz bu pazardan önemli 
bir pay almak istiyoruz. Türkiye’de 
helal turizm konusunda tam bir 
sertifikasyon yok. Bunun ciddi çalış-
maları yapılıyor. Bu konuda zaman 
kaybetmemek gerekiyor. Bütün bel-
gelerimiz bizim elimizde olursa bu 
anlamda payımız çok ciddi oranlarda 
olacak. Dışarıdan bakıldığında olaya 
şöyle bakılıyor; Biz zaten Müslüman 
bir ülkeyiz ne gerek var sertifikasyo-
na deniliyor. Ama iş öyle değil. En-
donezya’ya baktığımızda hükümet 
dışarıdan aldığı tüm ürünleri helal 
sertifikasıyla gerçekleştiriyor. Helal 
olmayan hiç bir şeyi ülkelerine sok-

muyor. Artık turizmde de bunlar ge-
çerli olacak, biz de bundan payımızı 
almamız gerekecek.”

KONYA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Her turizm sezonu öncesi Ana-

dolu’daki çalışmalarına Konya’dan 
başladıklarını, Konya’nın kendileri 
için oldukça önemli olduğuna da 
dikkat çeken Korik, “Biz de oteli 
devraldığımızdan bu yana Anado-
lu ruhunu yansıttığı için Konya’dan 
başlıyoruz. Mayıs ayına kadar bütün 
organizasyonları bitirmiş oluyoruz 
ama ilk başlangıcı Konya’da yapı-
yoruz. Bize bereketli geliyor. Hem 
manevi olarak hem de burada olu-
şan dostluklarımız bizim için Kon-
ya’yı ön plana çıkardı. Konya’nın 
helal konsept otellere ilgisi çok fazla. 
buradaki STK’lar, şirketler, seyahat 
acentelerinin büyük ilgisi var. Her 
geçen gün talep de artıyor” ifadele-
rini kullandı. 

2019 SEZONUNDAN ÜMİTLİYİZ 
Retaj Royale İstanbul Hotel Sa-

tış Sorumlusu Yusuf Yurdakul da, 
sezonu yine Konya’dan açtıklarını 
söyledi. Helal Turizm Konseptini 
Türkiye’ye ve dünyaya yaymak iste-
diklerini anlatan Yurdakul, “Bunun 
için Helal Turizm konseptinde farklı 
illerde de otel açma planlarımız var. 
Konya, Ankara, Sivas, Malatya gibi 
Anadolu şehirlerinde hedeflerimiz 
var. Önümüzde uzun bir süreç, yol 
var. Bu istediğimiz her zaman ola-
cak. Turizm sektöründe 2018 güzel 
geçti, 2019’a da bu ümitle girdik” 
değerlendirmesinde bulundu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Nilhan Osmanoğlu 
Konyalı bayanlarla buluştu

Pir Esad İlim Kültür ve Eğitim 
Vakfı Hümayun Sohbetleri kap-
samında Sultan II. Abdülhamid’in 
5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğ-
lu’nu Konyalı hanımlarla buluştur-
du. Düzenlenen programa Konyalı 
kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Prog-
ramın açılış konuşmasını yapan Pir 
Esad İlim Kültür ve Eğitim Vakfı 
Başkanı Yakup Yıldırım, “ Hicri 
662 miladi 1263 yılında Konya’da 
vefat eden Pir Esad Selçuklu devri-
nin meşhur şeylerindendir. Vakfın 
vakfiyesindeki amacı hafız yetiştir-
me garip gurabanın yanında olma, 
yardıma koşma,inançlı bir nesil 
yetiştirmektir. Ayrıca eğitim, bilim 
sanat ve kültür alanlarında da faali-
yetleri olacaktır. Temelleri Selçuklu 
Devlet Döneminde atılan Pir Esad 
Vakfımız Osmanlı döneminde güç-
lenmiş ve geçmiş dönemde birçok 

hayırlı hizmete imza atmıştır. Bu-
günde cennet mekan sultanımız 
ecdadımız, dedemiz serdarı Hakan 
Abdülhamit Han hazretlerinin to-
runu Nilhan Osmanoğlu hanıme-
fendi sizlerle buluşacak. Kendilerini 
davetimizi kabul edip Konyamıza 
ve programımıza teşrif ettikleri 
için teşekkür ediyorum. Vakfımızın 
hanımlar komisyonu başkanı Edi-
be hocahanıma ve ekibindeki tüm 
hanım kardeşlerimize böyle güzel 
bir organizasyona imza attıkları için 
teşekkür ediyorum” dedi. Konuş-
maların ardından panele geçildi. 
Sultan II. Abdülhamid’in 5. kuşak 
torunu Nilhan Osmanoğlu tarafın-
dan katılımcılara Sultan Abdülha-
mit hakkında bilgiler verdi. Prog-
ram soru ve cevap ardından hediye 
takdimi ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Savunmadaki problem kalifiye işgücü ve mühendis
Takım Tezgahları Sanayici ve İş 

İnsanları Derneği (TİAD) ile TÜYAP 
Konya iş birliği ve Makina İmalatçıla-
rı Birliği (MİB) desteğiyle düzenlenen 
MAKTEK Konya, dördüncü gününde  
“Havacılık ve Savunma Endüstrisi” 
paneline ev sahipliği yaptı. KTÜN 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Kal-
yoncu, kalifiye iş gücü ve mühendis 
yetiştirmede yaşadıkları sorunlar ile 
2019 yılı içinde prototipi bitecek olan 
59 milyon dolarlık “personel zırhlı 
taşıyıcılarının kurtarılması projesi” 
hakkında bilgi verdi. TİAD Başkanı 
Fatih Varlık ise havacılık ve savunma 
sanayinde güçlü olabileceğimizi geç-
mişten örnekler vererek anlattı. 

Makine sektörünün tüm pay-
daşlarını aynı çatı altında buluşturan 
MAKTEK Konya Fuarı’nın dördüncü 
gününde “Havacılık ve Savunma 
Endüstrisi” konuşuldu. Ekonomist 
Fatih Güneş’in yönettiği panel kap-
samında; Türkiye’nin havacılık ve 
savunma sanayisindeki durumu, ya-
pılması gerekenler ve kalifiye işgücü 
konuları ele alındı. 

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Makine Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete 
Kalyoncu, KTÜN Makine Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Görevlisi 
Alper Kılıç, KTÜN  Makine ve Metal 
Teknoloji Bölümü Öğretim Görevlisi 
Gökhan Yalçın, AG Havacılık Genel 
Müdürü Engin Bek, HUĞLU Savun-
ma Sanayi Sorumlusu Enis Hakan 
Akkaş ve HUĞLU Ar-Ge Sorumlusu 
Halil İbrahim Yanıktaş’ın hazır bu-
lunduğu panelin açılış konuşmasını 
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İn-

sanları Derneği (TİAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Varlık yaptı. 

‘HAVACILIK VE SAVUNMA 
BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

“Biz artık havacılık ve savunma 
sanayisinin kendisini üretmek isti-
yoruz. Bu sektörlerin ileri teknoloji-
lerini  yeniden inşa etmek istiyoruz.” 
diyen Varlık, geçmişte bunu başar-
dığımızı ve oradan aldığımız güç ile 
daha iyisini yapabileceğimizi aktardı. 
Varlık, “Havacılık ve savunma bizim 
kırmızı çizgimizdir. Bir zamanlar bu 
topraklarda Anadolu’nun göbeğinde 
dünyayı hayrete düşüren girişimler 
oldu. Havacılık ve savunma sanayi-
sinin coğrafyamızdaki ilk kahraman-
ları Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve 
Şakir Zümre’nin hayat hikayeleri, 

bugünün sanayicisine güç ve umut 
verdi”  dedi. 

59 MİLYON DOLARLIK 
PROJENİN İLK PROTOTİPİ 

YAKINDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
KTÜN Makine Mühendisliği Bö-

lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete 
Kalyoncu, savunma sanayi alanında 
yürüttüğü ve danışmanlığını yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 59 
milyon dolarlık “personel zırhlı taşı-
yıcılarının kurtarılması projesi” kap-
samında geliştirdikleri teknolojinin 
ilk prototipinin ise 2019 yılı içinde 
IDEF Fuarı’nda görücüye çıkacağını 
söyledi. Üniversite ve mesleki teknik 
yüksekokulu öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği panelde Kalyoncu, ka-
lifiye iş gücü sorununa da dikkat çek-

ti. Bugün mühendislik fakültelerinin 
fazlalığı nedeniyle 300 bininci sıra-
dan öğrenci alındığını söyleyen Kal-
yoncu, “Bu, alınan kişinin matematik 
bilmediği anlamına geliyor. Mate-
matik bilmeyen kişi mühendis ola-
maz. Savunma sanayisinde titreşim 
hesaplama çok önemli bir konudur 
ve ciddi mühendislik gerektirir. Di-
limizde güzel bir söz vardır “makina 
işler, el övünür” diye. Savunma sa-
nayisinde, sadece makinanın olması 
tek başına çok fazla bir anlam ifade 
etmiyor. Biz üretim ve iş planlama-
yı hala excel programıyla yapıyorsak 
burada bir sıkıntı vardır. Bizim artık 
sistemimizi bütünüyle Endüstri 4.0 
normlarına doğru taşımamız lazım. 
Tüm bu hedeflere doğru ilerlerken 

ülkemizde mühendislik eğitiminin 
yüksek derecede iyi olması şart” 
dedi. 

KTÜN Makine Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Görevlisi Alper Kılıç 
ile KTÜN Makine ve Metal Teknoloji 
Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan 
Yalçın ise Endüstri 4.0’ın önemine 
değinerek, ileride savunma sanayin-
de söz sahibi ülke konumuna gelme-
mizin yolunun donanımlı genç nesil-
lerden geçtiğini anlattı.

AMERİKA’DA EN ÇOK SATILAN 
TÜRK TÜFEK MARKASI HUĞLU
AG Havacılık Genel Müdürü 

Engin Bek, dünyanın 159 yılda ger-
çekleştirdiği sanayi devrimini Türki-
ye’nin on yıllara sığdırdığını ve bunu 
yaparken de bazı süreçleri atladığını 

söyledi. Bek, “Mühendislik sadece 
diploma değildir, sorun çözme yete-
neğidir. Eskiden makineler bize hük-
mediyordu; ama şimdi yeni neslin o 
makinelere hükmetmesi gerekiyor. 
Bunun için bize iki  şey gerekiyor: 
Yaptığımız işi bilmemiz ve bunu ge-
liştirebilmemiz.” 

Amerika’da en çok satılan Türk 
tüfeğini üreten Huğlu Savunma Sa-
nayi Sorumlusu Enis Hakan Aktaş 
ile Huğlu Ar-Ge Sorumlusu Halil İb-
rahim Yanıktaş ise çalışma biçimleri 
hakkında bilgi verdi. Aktaş ve Yanık-
taş, Aselsan ile geliştirdikleri proje-
lerle sadece tüfek üreten bir marka 
olmaktan çıkıp savunma sanayisinde 
daha etkin bir konuma geldiklerini 
aktardı. n HABER MERKEZİ

Retaj Royale İstanbul Hotel Genel Müdürü Hakan Korik ve Retaj Royale İstanbul Hotel Satış Sorumlusu Yusuf Yurdakul, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret ederek, helal konsept ve 2019 yılı turizm sezonu beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular.
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Kadim şehir Konya, ecdadın bıraktığı tarihi mirasla dikkat çekiyor. Bu mirasa sahip çıkarak, Sille ve Gevale Kalesi gibi tarihi öneme sahip bölgelerin restorasyonuna destek veren Selçuklu 
Belediyesi, şehre yeni turizm alanları kazandırıyor. Selçuklu Belediyesi günümüz şartlarına uygun olarak yapılan Tropikal Kelebek Bahçesi ile de turizmde yeni bir ufuk kazandırmış durumda

Turizme Selçuklu damgası
Kadim şehir Konya, ecdadın 

bıraktığı tarihi mirasla, ülkemizin 
önemli şehirleri arasında yer alı-
yor. Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi, 
Sadrettin Konevi gibi manevi ön-
derlerin de buluşma noktası olan 
Konya, hem tarihi açıdan hem de 
inanç turizmi açısından dikkat çe-
ken şehirler arasında bulunuyor. 
Bu özelliklerinin yanında Konya, 
son yıllarda modern şehirleşme 
adına yapılan yatırımlarla, gü-
nümüz şartlarına uygun turizm 
alanlarıyla da göz dolduruyor. Bu 
yatırımların en dikkat çekenleri 
ise Selçuklu Belediyesi’nce ger-
çekleştirilmiş durumda. Selçuklu 
Belediyesi hem tarihi mirasa sahip 
çıkarak, bu mirası ihya etme anla-
mında çalışmalar yaparken hem 
de modern turizm alanları kazan-
dırıyor. Selçuklu Belediyesi’nin 
yapmış olduğu çalışmalardan en 
dikkat çekenleri Sille, Tropikal Ke-
lebek Bahçesi ve Gevale Kalesi. 
Konya tarihinin önemli mekanla-
rından olan Sille’de yapılan resto-
rasyon çalışmaları ile bölge can-
landırılarak turizmde önemli bir 
mekan haline getirildi. Yine tarihi 
açıdan önemli kalıntıların olduğu 
Gevale Kalesi de, Selçuklu Beledi-
yesi’nin desteğiyle turizme kazan-
dırılıyor. Gevale Kalesi’nde devam 
eden çalışmaların tamamlanma-
sıyla Konya’ya yeni bir turizm 
alanı kazandırılmış olacak. Ayrıca 
günümüz şartlarına uygun olarak 
modern altyapısıyla Selçuklu Bele-
diyesi tarafından kazandırılan Tro-
pikal Kelebek Bahçesi de yine şeh-
re kazandırılmış önemli bir turizm 
alanı olarak dikkat çekiyor. 

SİLLE KAZANDIRILDI
5 bin yıllık tarihi ile dikkatleri 

üzerinde toplayan Sille, önemli bir 
kültür merkezi olarak oldukça ilgi 
çekiyor. Geçmişinde bir çok farklı 
inançtaki insanların izlerini taşı-
yan Sille’de, tarihi camileri, evleri, 
kilisesi, barajı gibi önemli unsurla-
rı içinde barındırıyor. Bu nedenle, 
özellikle son yıllarda Sille’nin ta-
rihten aldığı bu önemli nitelikle-
ri ortaya koymak ve sergilemek 
amacıyla çok sayıda çalışmalar 
yapıldı. Selçuklu Belediyesi tara-
fından Sille’nin korunması, güzel-
leştirilmesi ve turizme kazandı-
rılması çalışmaları Sille’ye büyük 
değer kazandırdı. 

YENİDEN AYAĞA KALKTI
Sille, İç Anadolu bölgesinde, 

Konya’nın 8 kilometre Kuzey ba-
tısında deniz seviyesinden bin 152 
metre yüksekte iki dağ arasında 
vadi görünümünde olan bir yer-
leşim merkezi. Bazı kaynaklara 
göre Selçuklular zamanında İsiyle 
ve Silye adıyla anılan Sille, Os-
manlılar döneminde bu ismin yanı 
sıra Su dirhemi nahiyesi adıyla da 
anılıyor. 1800’lü yıllardan itiba-

ren nüfusunda hızlı bir artış olan 
Sille’nin 1900’lü yıllarda 16 ma-
hallesi olup nüfusu 19 bin kişiye 
ulaşıyor.1900’lü yılların başında 
tren yolunun yapılması, Müslü-
man halkla iç içe yaşayan gayr-i 
müslimlerin mübadelesi, usta ve 
sanatkârların Sille dışına gitme-
leri ve ulaşım yetersizliği gibi se-
beplerle Konya’ya ve diğer yerlere 
yapılan göçler ve boşalan evlerin 
yıkılışı ile Sille bazı güzelliklerini 
kaybetmeye başlasa da son yıllar-
da Selçuklu Belediyesi öncülüğün-
de yapılan çalışmalarla Sille yeni-
den canlandı.

SİLLE EVLERİ RESTORE EDİLDİ
Sille’nin tarihi ve kültürel özel-

liğinden dolayı Selçuklu Belediyesi 
Sille’yi turizme kazandırmak ve 
tarihi yaşatmak amacıyla bölgede 
önemli çalışmalar yürüttü. Selçuk-
lu Belediyesi, Sille’nin turizme ka-
zandırılması ve ayağa kaldırılması 
amacıyla çalışmalara başladı. Bu 
çalışmalar her geçen gün hızlandı-
rılarak, Sille bütünüyle restorasyo-
na sokuldu. Tarihi camilerin, kilise-
lerin, köprülerin yanı sıra Sille’de, 

eski Sille evleri de restore edilerek, 
güzel bir görünüme kavuşturuldu. 
Son olarak Sille Subaşı Camii’nin 
restorasyon işini bitiren Selçuklu 
Belediyesi, Subaşı Hamamı’nda da 
çalışmaların sonuna geldi. Eski ta-
rihi hamamın restorasyonunun da 
bitmesiyle Sille’de restorasyonlar 
tamamlanacak. 

SİLLE BARAJ PARKI 
YENİ CAZİBE MERKEZİ OLDU
Selçuklu Belediyesi ile DSİ 4. 

Bölge Müdürlüğü arasında 2011 
yılında imzalanan protokol ile Sel-
çuklu Belediyesi’ne devredilen Sil-
le Himmet Ölçmen Barajı hayata 
geçirilen proje ile Konya’nın cazi-
be merkezi haline geldi. 21 milyon 
TL’ye mal olan proje ile Sille Ba-
raj Park’ta doğal alanlar korundu. 
Mevcut bitki örtüsüne ilave olarak 
ise 9 bin 567 fidan dikildi. Ayrıca 
parkın farklı bölgelerine yerleştiri-
len 80 adet kamelya ve 100 adet 
piknik masası bulunuyor.

SELÇUKLU KANATLANDI
Selçuklu Belediyesi tarafından 

şehre kazandırılan ve 2015 yılın-
da hizmete açılan Konya Tropikal 

Kelebek Bahçesi, Konya’ya yeni 
bir ufuk açtı. “İnsanla doğa ara-
sındaki bağı kurma” hedefiyle 
açılan yatırım, hedeflerinin öte-
sinde bir karşılık buldu. Yılda yak-
laşık 400 bin ziyaretçi alan Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya 
turizmine önemli katkılar sağla-
yan bir mekan haline geldi. Öyle 
ki; sadece Konya Tropikal Kele-
bek Bahçesi’ni görmek için yılda 
50-55 bin ziyaretçi geliyor. Bu da 
Konya’nın turizmine önemli bir 
katkı sağladığını kanıtlıyor. Ayrı-
ca bazı uluslararası turistlik bölge 
araştırmalarında da Konya’nın en 
önemli turizm mekanı olarak Kon-
ya Tropikal Kelebek Bahçesi 2. sı-
rada gösteriliyor. Bu durum yine 
yatırımın turizmine olan katkısını 
gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE’DE TEK
Türkiye’nin alanında ilk ve tek 

olma özelliğini barındıran Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, Avru-
pa’nın da en büyüğü durumunda. 
7 bin 200 metrekarelik toplam 
alanı bulunan yatırımın kullanım 
alanı 3 bin 600 metrekare.  Proje 

kapsamında bin 597 metrekarelik 
bir alan oluşturulmuş durumda. 
Bu alanda kelebeklerin doğal ya-
şam ortamını oluşturmak için ya-
pay kayalar, göletler, özel bitkiler 
bulunuyor. Farklı kotlarda ilerle-
yen yaya sirkülasyon yolu, tropikal 
kelebek bahçesi ve koza oluşumla-
rı da yine bu bölüm içerisinde yer 
alıyor. Tropikal bitki yetiştirilebi-
lecek alanlar, değişik böcek türle-
ri ile ilgili görsel objelerin olduğu 
böcek müzesi, yaşam döngüleri ile 
ilgili projeksiyonlu sunumların ya-
pıldığı sinema salonu, çok amaçlı 
salon ve kafeteryası da mevcut. 

ÇOK SAYIDA KELEBEK 
ÇEŞİDİ MEVCUT

Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi, tropikal kelebeklerin doğal 
yaşamını sağlamak amacıyla di-
zayn edilmiş durumda. Bu an-
lamda tropikal mevsim şartla-
rı düşünülerek nem ve sıcaklık 
oranları sürekli sabit tutuluyor. 
Kurulan sistem sayesinde tropikal 
bahçe kısmında 26 derece sıcaklık 
ve yüzde 80 nem mevcut.  Bu da 
kelebeklerin doğal yaşam alanına 

uygun bir ortam sağlıyor. Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi’nde şu-
anda farklı çeşitlerde olmak üzere 
460-480 arasında kelebek çeşidi 
bulunuyor. Bu kelebeklerin 60’ı 
endemik olarak sadece burada bu-
lunuyor. 

ÖZEL BİR AMACI VAR
Konya Tropikal Kelebek Bah-

çesi’nin bir turizm ve cazibe mer-
kezi olması dışında özel bir amacı 
da bulunuyor. Doğaya uygun bir 
şekilde dizayn edilen Konya Tro-
pikal Kelebek Bahçesi, çocuklara 
doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı 
amaçlıyor. Aynı zamanda doğayı 
ve bazı canlı türlerinin de tanınma-
sı sağlanarak önyargıları ortadan 
kaldırıyor. Böylece doğada var olan 
canlılar arasında bir bağ oluşturul-
masına katkı sunulmuş oluyor. 

GEVALE KALESİ YENİ 
BİR TURİZM ALANI OLACAK
Selçuklu Belediyesi, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği 
ile tarihi Gevale Kalesi’nde kazı 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2013 
yılından bu yana yoğun çalışmala-
rın sürdüğü Gevale Kalesi kazı ça-
lışmaları sırasında Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Karaman Beyliğine ait 
çok sayıda mimari kalıntıların izle-
rine rastlıyor. Selçuklu Belediyesi 
tarafından desteklenen arkeolojik 
kazı çalışmaların tamamlanmasıy-
la Konya turizmi açısından önemli 
tarihi varlıklar gün yüzüne çıkarıl-
mış olacak.  

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
TARİHE VEFA

Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan ve Selçuklu Başşehri olan 
Konya, tarihi mirasıyla dikkat çe-
ken önemli şehirler arasında yer 
alıyor. Bu anlamda şehrin tarihi 
dokusunu destekleyerek önemli 
bir vefa örneği gösteren Selçuklu 
Belediyesi, Selçuklu sınırları içeri-
sinde yer alan bu tarihi yapıların 
gün yüzüne çıkartılması noktasın-
da önemli çalışmalar yürütüyor. 
Şehrin önemli bölgelerinden olan 
Sille’de bunu en güzel örnekleri-
ni sergileyen Selçuklu Belediyesi, 
Sille’de yaptığı restorasyon çalış-
malarıyla büyük takdir toplamıştı. 
Bu konudaki desteklerini genişle-
ten Selçuklu Belediyesi, Konya’nın 
önemli tarihi mekanlarından olan 
Gevale Kalesi’nin de gün yüzüne 
çıkartılması adına önemli destek-
lerde bulunuyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Konya Müzeler Genel 
Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ile işbirliği yapan Sel-
çuklu Belediyesi, burada yapılan 
kazı çalışmalarını destekleyerek, 
hem tarihi bir mekanın kazandı-
rılmasını sağlayacak hem de şehre 
yeni bir turizm alanı kazandıracak. 
n ONUR KALKAN

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’nin korunması, güzelleştirilmesi ve turizme kazandırılması çalışmaları Sille’ye büyük değer kazandırdı.

Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 2015 yılında hizmete açılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya’ya yeni bir ufuk açtı.

Gevale Kalesi’nde Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen arkeolojik kazı çalışmaların tamamlanmasıyla Konya turizmi açısından önemli tarihi varlıklar gün yüzüne çıkarılmış olacak.
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Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde ODTÜ, Yıldız Teknik, Uludağ gibi üniversitelerin katıldığı 
‘MARC Mini Otonom Araç Yarışması’na Konya Teknik Üniversitesi damgasını vurdu

KTÜN, yarışmadan 
birincilikle döndü
Konya Teknik Üniversitesi RAC-

LAB ekibi, OpenZeka tarafından 
düzenlenen ve son teknoloji ürünü 
sensörler ile yapay zeka algoritma-
larının otonom araç uygulaması 
üzerinde geliştirilmesini amaçlayan 
‘MARC Mini Otonom Araç Yarışma-
sı’na damga vurdu.

Bilkent Üniversitesi ev sahip-
liğinde gerçekleşen ve ODTÜ, Bil-
kent, Yıldız Teknik, Uludağ, 19 
Mayıs, Düzce, Fırat, Kocaeli Üniver-
sitelerinin katıldığı yarışmada, Kon-
ya Teknik Üniversitesi RAC-LAB 
ekibi birinci oldu.

Gelecekte hayatın her alanında 
yer bulacak otonom sistemlerin ta-
sarlanması ve yapay zeka algoritma-
larının geliştirilmesi, teknolojik dö-
nüşümü gerçekleştirecek firmalarda 
bulunan yetişmiş insan kaynağına 
katkı sağlamayı amaçlayan yarışma-
ya, Konya Teknik Üniversitesi adına 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
bölümünden Erol Öztürk, Mehmet 
Duramaz, Yunus Emre Dursun, 
Osman Karagülle ve Bilgisayar Mü-
hendisliği bölümünden Meryem 
Afife Mutluer ile İrem Nur Yoldaş’ın 
oluşturduğu RAC-LAB ekibiyle ka-
tıldı. Elektrik-Elektronik Mühendis-
liğinden Dr. Öğr. Üyesi Akif Durdu 
ve Bilgisayar Mühendisliğinden Dr. 
Öğr. Üyesi Ömer Kaan Baykan’ın 
akademik danışmanlığını yaptığı 
ekip, rakiplerini geride bırakarak 
önemli bir başarıya imza attı.

Ekibin akademik danışmanı 
Konya Teknik Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Akif Durdu yaptığı 
açıklamada, “OpenZeka MARC mini 
otonom yarışmasına katılan ekipler-
den beklenilen görevler; Trafik Işığı 
Tanıma, Yol Çalışması (Engel Tespi-
ti), Bozuk Satıhta Hareket Etme, Ka-
rekod Okuma, Araç Sollama, Yaya 
Geçidinde Durma, Levha Tespiti, 
Düzenli Park Etme ve Şerit Takibiy-
di. RAC-LAB ekibi, verilen görev-
lerden en yüksek puanı toplayarak 
yarışmada birinci oldu. RAC-LAB 
ekibi tarafından geliştirilen otonom 
araç sisteminde, robot işletim siste-
mi (ROS), derin öğrenme, görüntü 
işleme yöntemleri, engelden kaçın-
ma, sensör füzyonu, obje tanıma ve 
sınıflandırma yöntemleri araştırıldı 
ve uygulandı. Konya Teknik Üni-
versitesi olarak kendini geliştirmiş, 

özgüveni yüksek ve donanımlı mü-
hendislerini yetiştirmeyi amaçlı-
yoruz. Disiplinler arası çalışmayı 
önemsiyoruz ve mühendis adayla-
rımızla katıldığımız bu yarışmalarla 
ekip çalışması kabiliyetini kazandır-
mak istiyoruz.” dedi.

REKTÖR ÖZÇELİK’TEN 
TEBRİK MESAJI

RAC-LAB ekibinin elde ettiği ba-

şarıyla gururlandıklarını ifade eden 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik yayınladı-
ğı mesajında, “Son teknoloji ürünü 
sensör ve yapay zeka algoritmalarını 
kullanmak ve otonom araç uygula-
ması geliştirmek amacıyla OpenZe-
ka tarafından düzenlenen ‘MARC 
Mini Otonom Araç Yarışmasında’ 
birincilik elde eden Konya Teknik 

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Akif Durdu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
Kaan Baykan danışmanlığındaki 
RAC-LAB ekibini başarısından dola-
yı tebrik eder, değerli öğretim üye-
lerimizin ve öğrencilerimizin başarı-
larının devamını dilerim.” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ribat’tan Kılca ve 
Kavuş’a ziyaret

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Küçük-
toka ve yönetim Kurulu üyeleri 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’a hayırlı olsun ziya-
retinde bulundular. 31 Mart 2019 
Yerel seçimleri sonucunda Karatay 
Belediye Başkanlığına seçilen Ha-
san Kılca ve Meram Belediye Baş-
kanlığına seçilen Mustafa Kavuş’u 
makamında ziyaret eden Ribat 
Eğitim Vakfı yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Küçüktoka, yönetim 
kurulu üyeleri Ahmet Şanlı, Ab-
dullah Çay, Murat Döğdü, Hasan 
Kaya ve İsmail Kayahan, hayırlı 

olsun temennisinde bulundular. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’ ziyaretten dolayı 
memnuniyeti dile getirirken, Ribat 
Eğitim Vakfının, Veren el ile alan el 
arasında köprü olmuş, gücünün ve 
nefesinin yettiği yerlere her türlü 
yardım hizmetini götürmeye 35 
yıldır sürdüren bir vakıftır. Bugüne 
kadar yaptıkları başarılı çalışma-
larını artarak devam etmesini te-
menni ediyoruz” dediler. Ziyaret-
ler, günün anısına çektirilen toplu 
fotoğraflar ve verilen plaketlerle 
son buldu.
n HABER MERKEZİ

Toyota Plaza OTOJEN hafta sonunda Kent Plaza AVM’de gerçekleştirdiği program ile Toyota marka araçlarını Konyalılara tanıştırdı

Toyota Konyalılarla buluştu
Toyota Plaza OTOJEN hafta so-

nunda Kent Plaza AVM’de gerçek-
leştirdiği program ile Üretilmeye baş-
landığı 1966 yılından bugüne kadar 
tüm dünyada 46 milyon adetten fazla 
tercih edilen “efsane model” Corol-
la’nın 12’nci neslini ve Corolla araçla-
rını Konyalı araç tutkunlarına tanıttı. 
Düzenlene etkinliğe Konyalı araç se-
verler yoğun ilgi gösterdi ve araçları 
yakından inceledi. Düzenlen prog-
ram hakkında bilgi veren Satış Da-
nışmanı Ali İlker Bican, “ Toyoto Pla-
za Otejen olarak hafta sonunda Kent 
Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 
Corolla ve Corolla Hibrit araçlarımı-

zın Konyalılara araç tanıtımını ger-
çekleştirdik.  Havaların ısınması ile 
birlikte vatandaşlarımızın araç alım-
ları hızlandı. Toyoto olarak 22 yıldan 
beri hibrit araç üreterek tüm dünya-
ya satan bir markayız.   22 yıldır yak-
laşık olarak 15-16 milyon adet araç 
satışımızı bulunmakta. Hibrit ile he-
deflenen daha sessiz sürüş konforu. 
Daha az yakıt tüketimi ve çevre kirli-
liğini minimuma indirmek. Piyasada 
bizim markamız dışında hibriti satan 
yok. Yavaş yavaş herkes hibrite geçe-
cek ve dizel araçlar yavaş yavaş son 
buluyor. Hibrit araç alan vatandaşla-
rımız şehir içerisinde 3,5litre yakıt ve 

şehirler arasında 3,8 yakıt tüketmiş 
olacaklar. Sessiz ve konforlu bir sürü-
şe sahip olacaklar. Bu etkinliğimiz ile 
her iki modelimizi yakından tanıtmak 
ve araçlarımızın bilinirliğini artırma 
istedik. ÖTV indirimi halen devam 
ediyor. ÖTV indirimi araç alıcılarına 
yüzde 15’lik indirim sağlıyor. ÖTV 
indirimi 30 Haziran’a kadar uzatıldı. 
Araç almayı düşünen Konyalıları 30 
Haziran öncesinde Plazamıza bekli-
yoruz. Araç almayı düşünen Vatan-
daşlarımızın 30 Haziran öncesinde 
araç alımlarına hız vermesini istiyo-
ruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya’da son dönemlerdeki 
yağışlarla barajlardaki su seviyeleri 
artmaya başladı. Bu yıl Konya Ova-
sı’nda yağışların şu ana kadar iyi git-
tiğini söyleyen Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, “İnşallah 
bundan sonraki nisan yağışlarımız 
da iyi giderse çiftçi iyi bir yıl atlata-
cak. Ama girdi maliyetlerimiz çok 
yüksek. Mahsul hasat zamanı para 
etmediği için çiftçimizin de böyle bir 
sıkıntısı var. Barajlarımızda doluluk 
oranı yaklaşık yüzde 60’larda. Ama 
Konya Ovası’nda eskiden sadece 
şeker pancarı, yonca, hububat yani 
arpa, buğday ekilirken bugün ta-
mamen buğday ve diğer şeyler para 
kazandırmadığı için tamamıyla yeşil 
mahsule yönelmeye başladık. Çün-
kü biz de yaşantımızı sürdürebilme-
miz için mutlak surette kazanmamız 
lazım. 4 yıldır girdi maliyetlerinin iki 
katı artmasına rağmen hububatın 
fiyatı hep aynı kaldı. O yüzden çiftçi-

lerimiz ister istemez para kazanmak 
için, yeşil mahsule doğru kaymaya 
başladı” ifadelerini kullandı. 

Su ile alakalı sıkıntılar yaşadık-
larını belirten Kavuneker, “Mahsulü 
ekiyorsun su bitti diyorlar. Burada 
su yönetiminde de bir sıkıntı var. Su 
yönetiminde de mutlaka çiftçilerin, 
ziraat odalarının ve Devlet Su İşleri-
nin birlikte hareket etmesi lazım. Ne 
kadar su var, ne kadar arazi sulana-
bilir bunların hepsinin kontrol altına 
alınması lazım. İnsanlar ekiyor, eki-
yor ondan sonra su bulamıyor. Ge-
çen sene son suyu alamadık. Su yok 
denildi. Barajlarda su bitti, aktaramı-
yoruz dediler. Pancar, mısır, yağlık 
ayçekirdeğinin son suları verilmedi. 
Karatay’daki hasar yüzde 30 oldu. 
Yazık bu çiftçiye. Onun için bunu 
hep birlikte çözmemiz lazım” dedi. 

‘MUTLAKA DIŞ HAVZALARDAN 
SU GETİRMEMİZ LAZIM’

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rı-

fat Kavuneker, “Bize dış havzadan 
su geldiği zaman Çumra, Karatay, 
Altınekin, Cihanbeyli, Kulu’ya kadar 
sulayabiliriz. Bize bu sular gelecek 
olursa yurt dışından buğday, arpa, 
mısır, yağlık ayçekirdeği, kanola vs. 
almaya gerek kalmayacak. Burada 

hayvancılık da çok gelişecek. Çünkü 
kaba yem üretimi de artacak. Kaba 
yem üretimi de arttığı için dışa ba-
ğımlılıktan tamamen kurtulacağız. 
Biz yıllık yurt dışına ödediğimiz 
dövizi eğer buralara yatırım yapar-
sak şu anda Türkiye’de ekilebilen 2 
milyon hektar arazi rahat bir şekilde 
kullanılabilir. Karatay’ın çok verimli 
1 milyon 760 bin dekar arazisi var. 
Bunun sadece 900 bin dekarı su-
lanıyor. Karatay, Konya’nın yüzde 
10’unu karşılıyor. Eğer bunun tama-
mı sulanırsa Konya’nın yüzde 20’si 
karşılanmış olacak. Eğer su olursa 
biz ikinci üründen de yaklaşık yüzde 
10 alacağız. Yani Konya’nın yüzde 
30’u demek, bugün Konya’da Tür-
kiye’nin yüzde 10’unu karşılıyorsa 
yüzde 15’ine, yüzde 20’sine yakla-
şacak demektir. Onun için de bizim 
mutlaka dış havzalardan su getir-
memiz lazım” diye konuştu.
n İHA

Bozkır-Antalya yolunda
heyelan nedeniyle yol çöktü

Köpeğe çarpmamak için 
manevra yapan TIR devrildi 

Bozkır ilçesini Antalya kara yo-
luna bağlayan yolda heyelan nede-
niyle çökme meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre dağlardaki karların eri-
mesi sonrası Bozkır Antalya kara 
yolunun Çatmakaya bölgesinde 
meydana gelen heyelanda, yol ke-
narındaki istinat duvarının göçme-

si ile yolun yaklaşık 100 metrelik 
bölümü durumdan etkilendi. Çök-
meye başlayan yolda, araç geçişleri 
halen tek şeritten sağlanıyor. He-
yelan oluşan bölgede kara yolları 
ekipleri önlem alırken, bölgede 
çalışma başlatıldı.
n AA

Yunak ilçesinde, önüne çıkan 
köpeğe çarpmamak için manevra 
yapan sebze ve meyve yüklü TIR 
devrildi. Kaza, Yunak Ankara yolu 
Dörtyol Birimler mevkisinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ankara istikametine giden 53 K 
1833 plakalı TIR sürücüsü Ah-
met Gezmiş, önüne çıkan köpeğe 

çarpmamak için manevra yaptı. 
Manevranın ardından kontrolden 
çıkan TIR yol kenarına devrildi. Ka-
zada araç sürücüsü yara almazken, 
sebze ve meyveler yol kenarına sa-
çıldı. İhbar üzerine kaza yerine ge-
len jandarma ekipleri olay yerinde 
inceleme yaptı.
n İHA

Dün Konya’yı teslim alan kelebekler, renkli görüntüler oluşturdu. Kelebek yoğunluğu 
bazı vatandaşları tedirgin ederken, uzmanlar korkulacak bir şey olmadığını söyledi

Kelebekler sardı

Dün Konya’yı kelebekler sardı. 
Yoğun kelebek uçuşunun görüldüğü 
Konya’da, şehir adeta kelebeklerin 
uçuşuyla renklendi. Yoğun kelebek 
uçuşlarının yaşanması, vatandaşların 
dikkatlinden kaçmadı. Bazı vatandaş-
lar kelebeklerin uçuşlarından tedirgin 
olurken, bazı vatandaşlar da kelebek-
leri fotoğrafladı, kameraya çekerek 
sosyal medya hesaplarından paylaştı. 
Halk arasında değişik yorumlanan 
kelebek istilası kimine göre “depre-
min habercisi”, bazılarına göre ise 
“kuraklık ve Afrika sıcaklıkları haber-
cisi” olarak yorumlandı. Birkaç gün 
önce de Mersin bölgesinde görülen 
kelebek yoğunluğunu yorumlayan 
uzmanlar, korkulacak bir şey olmadı-
ğını belirtti. 

MEVSİM, KELEBEKLERİN LEHİNE
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Ekrem Öğür, konuyla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Kelebek yo-

ğunluğunun herkesin dikkatini çekti-
ğini bildiren Öğür, vatandaşların şa-
şırmasının normal olduğunu söyledi. 
Buna karşın, korkulacak bir durum 
olmadığının altını çizen Öğür, “Birkaç 
yıl üst üste mevsim şartlarının bö-
ceklerin lehine sonuçlanmasıyla, bir 
sonraki yıl salgın yaparlar. Daha çok 
çekirgelerde görülür. Buna benzete-

biliriz. Tarımsal ürünlerde zarar geti-
recek türler değil. Çayır, mera alanları 
gibi boş alanlarda daha yaygın görül-
dü. Aynı bölgeye doğru uçuşları dik-
kat çekiyor. Bu da rüzgarsal harekete 
bağlı. Bu kelebekler kısa süre yaşıyor-
lar. Bir süre beslenecekler, çiftleşme 
olgunluğuna erişecekler, çiftleşip yu-
murta bırakıp ölecekler. 1 hafta 10 

gün içinde ölmüş olurlar” ifadelerini 
kullandı. 

ZARARSIZ BİR KELEBEK 
Konya’da uçan kelebeklerin Ny-

mphalidae familyasından bir kelebek 
türü olduğuna dikkat çeken Öğür, 
“Türünü tespit etmek biraz zor. 
Çünkü Nymphalidae familyasından 
çok fazla tür var ve birbirlerine çok 
benzerler. Ancak laboratuar çalışma-
sıyla bilinebilir. Dün de bir bölgede 
aynı konuda bir şikayet geldi ancak 
zararsız bir kelebek. Kültür bitkileri-
ne herhangi bir zararı yok. Kuraklık 
yaşanacak, kıtlık yaşanacak gibi söy-
lemler doğru değil” şeklinde değer-
lendirme yaptı. Öte yandan özellikle 
şehirlerarası yollardan gelen araçların 
ön kısımları uçarken araçlara çarpan 
kelebeklerin ölüleri nedeniyle adeta 
açık kahverengine boyandı. Araçların 
bu halini görenler ise hayretlerini giz-
leyemedi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Ovası dış havzalardan su bekliyor

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’da yaşanan kelebek yoğunluğu, vatandaşların dikkatinden kaçmadı. 
Vatandaşlar kelebekleri fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

Rıfat Kavuneker

‘Rabia Naz’ın ölümündeki 
gerçek ortaya çıkarılsın’

Hava ambulansıyla
hastaneye yetiştirildi

Konya’da bir grup kadın, Gire-
sun’un Eynesil ilçesinde geçen yıl 
hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ra-
bia Naz Vatan için basın açıklama-
sı yaptı. Şehir merkezindeki Zafer 
Meydanı’nda bir araya gelen Konya 
Kadın Meclisleri üyeleri, ellerinde 
“Gerçek açığa çıkarılsın” ve “Rabia 
Naz’a adalet” yazılı pankartlar taşı-
dı. Rabia Naz Vatan için hazırlanan 
basın açıklamasını okuyan Akerke 
Abdykalykova Onat, Rabia Naz Va-
tan’ın 1 yıl önce şüpheli bir şekilde 
hayatını kaybettiğini söyledi. Rabia 
Naz’ın intihar ettiğinin ileri sürül-
düğünü ifade eden Onat, “Adli tıp 
raporu ölümün yüksekten düşme 
değil, bedensel tramva sonucunda 
gerçekleştiğini ispatlıyor.” dedi.

Onat, Rabia Naz’a çarpan ara-
banın kime ait olduğunun araştı-

rılmadığını ve kamera kayıtlarının 
da silindiğini iddia etti. Baba Şaban 
Vatan’ın, bir adli tıp uzmanı, polis 
veya savcı gibi çocuğunun ölümü-
nü araştırdığını aktaran Onat, “Ka-
dın meclisleri olarak Rabia Naz’a 
adaletin sağlanması, tüm çocuk-
ların yüzünün gülebilmesi için bu 

davanın peşinde, Vatan ailesinin 
de yanındayız. Bu mücadelede asla 
yalnız yürümeyecekler.” şeklinde 
konuştu. Basın açıklamasının ar-
dından kadınlar, alkışlar eşliğinde 
“Adalet biziz, susmayacağız”, “Ço-
cuklar ölmesin istiyoruz” sloganları 
attı. n AA

Hava ambulansı, ayağını çapa 
motoruna kaptıran kişi için hava-
landı. Seydişehir ilçesinde, ayağını 
çapa motoruna kaptıran yaralı, am-
bulans helikopterle hastaneye gö-
türüldü. Mustafa Çavdar (68), Se-

yitharun Mahallesi 1610 Sokak’ta, 
çapa motoruyla bahçesinde çalıştığı 
sırada, sol ayağını motorun bıçak 
kısmına kaptırdı. Çevredekilerin ih-
barı üzerine olay yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri, Çavdar’ı, Seydi-

şehir Devlet Hastanesine kaldırdı. 
Yaralı, buradaki ilk müdahalenin 
ardından ambulans helikopterle 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
götürülerek tedavi altına alındı. 
n AA
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Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı’nda incelemede bulunan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, bu bölgeyle ilgili öncelikli hedeflerinin süreci hızlandırmak olduğunu dile getirdi

Şükran, hızlanacak
Meram Belediye Başkanı Musta-

fa Kavuş, Şükran Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Alanında incelemelerde 
bulundu. Meram Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Uzmanları ve Ekiplerin-
den, projenin en küçük ayrıntısına 
kadar birifing alan Başkan Mustafa 
Kavuş, bölgeyi karış karış dolaştı ve 
projede gelinen noktayı yerinde gör-
me fırsatı buldu. Mazbatayı aldığı 9 
günden bu yana bir taraftan misafir-
leri ve tebrikleri kabul ettiğini hatır-
latan Başkan Kavuş, diğer taraftan 
da devam eden projeleri yerinde 
incelediklerini ifade etti.

‘BÖLGEDEKİ 20 ADADAN 
11’İNDE İŞLEM TAMAM’

‘Belediyecilik beklemeye gel-
mez’ diye konuşan Başkan Musta-
fa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Meram ve Meramlı bizden hizmet 
bekliyor. Hizmette kaybedeceğimiz 
tek bir dakikamız bile yok. Bu amaçla 
devam eden projeleri yerinde incele-
meye, bilgilenmeye ve projeleri nasıl 
hızlandırabiliriz sorusunun yanıtını 
bulmaya çalışıyoruz. Bu incelemeler 
çerçevesinde bugün, Meramın bir 
an önce çözülmesini beklediği en 
önemli projelerden biri olan ‘Şükran 
Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ alanın-
da incelemelerde bulunduk. Bölgede 
20 ada bulunuyor. Bunların 11 tanesi 
temizlenmiş. Anıtlar Kurulu, temiz-
lenen yerlerde uzun süredir devam 
ettirdiği incelemelerini tamamladı. 3 
adada tarihi kalıntılar bulundu. Geri 
kalan 8 adada ise herhangi bir kalın-
tıya rastlanmadı. Bu sebeple bu alan 
yapılaşmaya müsait.”

‘BAKANLIK DESTEĞİYLE 
SÜRECİ HIZLANDIRMAK 
ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ’

Yıkım sürecinin devam ettiğini 
de belirten Başkan Mustafa Kavuş, 
binalar yıkıldıktan sonra bir kalıntı 
olup olmadığını incelemek amacıyla 
Anıtlar Kurulu ve Müzeler Müdür-
lüğü tarafından inceleme yapıldı-
ğını kaydetti. Bu nedenle sürecin 
normalden daha yavaş ilerlediğini 
ifade eden Başkan Kavuş, “Şükran 
Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje-
si” Meram’ın vizyon projelerinden 
birisi. Şu an harabe görünümün-
deki bu bölge, projenin tamamlan-
masının ardından Meram’ın cazibe 
merkezlerinden birisi olacak. Bizim 
de projeyi tamamlamanın yanında 
önemli bir görevimiz daha var; Sü-
reci hızlandırmak. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığının da desteğiyle bu 
süreci olabildiğince hızlandırarak 
ortaya eşsiz güzellikte bir mahalle 
çıkması için önemli bir çalışma yü-

rütüyoruz. Projenin hızlanması ve 
projenin Konya’ya ve Meram’a bir 
an önce kazandırılması tüm kamu-

oyunun en önemli beklentisi. Bu 
beklentinin karşılanması için bizim 
de, elimizden gelenin fazlasını ya-

pacağımızdan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak TED Konya 
Koleji’ni ziyaret etti

Konya’daki okul ziyaretlerini 
sürdüren Konya Valisi Sayın Cü-
neyit Orhan Toprak, TED Konya 
Kolejini ziyaret ederek okul yö-
netimi ve öğrencilerle görüşme-
ler gerçekleştirdi. TED Konya 
Koleji Kampus alanı bahçesinde 
anaokulu ve ilkokul öğrencileri-
nin sevgi gösterileri ile karşıla-
dığı Konya Valisi Cüneyt Orhan 
Toprak, ilkokul öğrencileri ile 
bir süre sohbet etti. Daha sonra 
TED Konya Kolejini yöneticiler ile 
birlikte okulu gezen Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, okul 9/C sınıfına 
konuk oldu. Vali Toprak, öğren-
cilere İngilizce sorular sordu. 

Okul yönetiminden okul hakkın-
da bilgiler alan Vali Toprak, yö-
neticilerle güncel eğitim konuları 
üzerine görüşmeler yaparak zi-
yaretini tamamladı. TED Konya 
Koleji Kurucu ve Genel Müdürü 
Gülören Kale, “Konya Valimiz 
Cüneyit Orhan Toprak’ın okulu-
muzu ziyaret etmesi ve öğren-
cilerimizle birlikte olması bizler 
mutlu etmiştir. Ziyaretlerinden 
dolayı Konya Valimiz Cüneyit Or-
han Toprak’a okulum ve öğrenci-
lerim adına teşekkür ediyorum” 
dedi. Ziyaret günün anısına çek-
tirilen fotoğrafla ile buldu.
n HABER MERKEZİ

Pema Koleji Dünya Sanat Günü münasebetiyle Kent Plaza AVM’de karma resim sergisi açtı. Etinliğe ilgi yoğun oldu

PEMA Koleji’nden anlamlı sergi
Pema Koleji Dünya Sanat Günü 

münasebetiyle Kent Plaza AVM’de 
karma resim sergisi açtı. Düzen-
lenen sergi açılışına İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar, Meram İlçe Milli eğitim 
Müdürü Mustafa Koca, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, PEMA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Cahit Koç, PEMA Koleji İlko-
kul, Ortaokul ve Lise Müdürleri ile 
eğitimciler ve veliler katıldı. Sanatın 
Topluma Mesajı, Bahar’a Merhaba 
Diyen Kelebekler konuları yer aldı. 
İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin 
Görsel Sanatlar öğretmenleriyle 
birlikte hazırladığı serginin yanı sıra 
ünlü eserlerin birebir canlandırıldı-
ğı Yürüyen Portreler çalışmasıyla 

öğrenciler birbirinden renkli gö-
rüntüler sergiledi. Konya’da ilk kez 
gerçekleştirilen bu çalışmaya ilgi bü-
yüktü. Öğrencilerin açılışta piyano 
resitali sunduğu sergi vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik hakkında bilgi veren 
PEMA Koleji Görsel Sanatlar Öğ-
retmeni Merve Kübra  Boz,“Pema 
Koleji olarak 15 Nisan Dünya Sanat 
Günü kutlamaları kapsamında bu 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ser-
gimizde 46 eser var. Bu eserleri 
anaokulu, ilkokul, Ortaokul ve Lise 
öğrencilerimiz tarafından  yapıldı. 
İlkokul ve anaokulu öğrencilerimiz 
baharın gelişini kelebekleri konu 
alarak anlattı. Öğrencilerimiz çeşit-
li materyaller oluşturarak kelebek 
oluşturdular. Ortaokul öğrencile-
rimiz ise Sanatın topluma mesajı 

var adı altında bir sergi çıkardık. 
Kadın cinayetleri, hayvanlara ve 
çocuklara olan istismar, çocuk ge-
lin, teknoloji bağımlılığı, çevre gibi 
konulara değinip çocuklarımızla 
birlikte resimler yaparak farkında-
lık oluşturmaya çalıştık. Hem de 
çocuklarımızı bilinçlendirmek is-
tedik.  Hem de toplumun kanayan 
yarasına parmak basmak istedik 
bir nebze de olsa. Eserleri Görsel 
Sanatlar derslerinde öğrencilerimiz 
ile beraber yaptık. Eserlerimiz yak-
laşık olarak bir aylık sürede ortaya 
çıktı. Aynı zamanda yürüyen port-
reler altında bir projede gerçek-
leştirdik. Ünlü ressamların yaptığı 
eserleri öğrencilerimiz canlandırdı. 
Dolu dolu etkinliklerle Konyalılarla 
buluştuk” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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Süt hayvancılığında ithalatı bitirecek proje
Hayata geçirdiği projelerle çift-

çinin güvencesi haline gelen Kon-
ya Şeker, Türkiye’de bir ilke daha 
imza attı. Üretim amaçlı embriyo 
transfer projesini başlatan Konya 
Şeker, böylece hem süt veriminin 
artırılmasını hem de hayvan itha-
latına alternatif bir model oluştur-
mayı hedefliyor. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
desteklenen projenin ortakların-
dan biri de Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi.

KONYA ŞEKER, TÜRKİYE’DE İLK 
DEFA ÜRETİM AMAÇLI EMBRİYO 

TRANSFER PROJESİNİ BAŞLATIYOR
Proje tanıtım toplantısında açış 

konuşmasını Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş yaptı. Bu proje-
ye Konya Şeker’in çok önemli bir 
düzeyde katkı sağladığını ifade 

eden Çökmüş, “Torku bizim yerli 
ve milli markamız, bu tür projeleri 
özellikle de destekliyor. Buradan 
Sayın Recep Konuk beye de te-
şekkür ediyorum, bize bu ufku açtı 
ve destek oldu, cesaretli olmamızı 
sağladı. Bu proje bilimsel olarak 

ayakları yere basan bir projedir” 
dedi.

HAYVAN İTHALATINA 
ALTERNATİF BİR MODEL OLMASI 

HEDEFLENİYOR
Proje ile yıllık süt ortalaması 

en az 18 ton olan, genetik kusur 

taşımayan, hastalıklara dayanıklı 
30 baş üstün özellikli dişi mater-
yalden proje süresi olan 3 yıl so-
nunda en az 1000 başlık bir sürü 
oluşturulması, özel sektör, üniver-
site ve kamu işbirliğini sağlayarak 
üretim amaçlı proje gerçekleştiril-

mesi, Konya Şeker bünyesindeki 
Embriyo Transfer Merkezinin güç-
lendirilmesi, aktif hale getirilme-
si, merkezde çalışacak çok sayıda 
teknik personel yetiştirilerek sü-
rekli üretim yapar hale getirilme-
si, projenin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ile Konya Şeker’in üs-
tün özellikli yavrular taşıyan gebe 
düve üretim merkezi kurarak ülke 
hayvancılığında hayvan ithalatına 
alternatif bir model olması hedef-
leniyor.

SÜT VERİMİ VE HAYVAN 
YETİŞTİRİCİLERİNİN 

GELİRİ ARTACAK
AK Parti 25. ve 26. Dönem 

Karaman Milletvekili ve PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk’un teşvikleri ile başlanan 
proje tamamlandığında; süt ve-
rimi oldukça yüksek, hastalıklara 

dayanıklı 1000 başlık bir süt ineği 
sürüsü elde edilecek ve sonrasın-
da Konya Şeker’in öncülüğünde 
ülke sathında yaygınlaştırılarak ül-
kemizin süt ineği ithalatı azalmış 
ve süt verimi artırılarak hayvan 
yetiştiricilerinin gelir düzeyi artırıl-
mış olacak. Mevcut süt üretiminin 
proje sonunda yaklaşık iki kat art-
ması bekleniyor. Projeyi yürütecek 
olan kurum, Konya Şeker’in bir 
iştiraki olan Pankent Mimarlık İnş. 
Loj. Nak. San. ve A.Ş., projenin 
yürütücüsü ise Prof. Dr. Dursun 
Ali Dinç. Proje ortakları da Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Hay-
vancılık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Selçuk Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi ve Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ve Selçuklu Belediyesi tara-
fından her hafta düzenlenen olağan 
etkinlik takvimi kapsamında 8.’si 
gerçekleştirildi. Ankara Yıldırım Ba-
yezit Üniversitesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Funda Toprak, Kılıçaslan konfe-
rans salonunda “Yusuf Has Hacip ve 
Kutadgu Bilig” konulu bir konferans 
verdi.

Prof. Dr. Funda Toprak, “Eski 
Türk yazıtlarında kağan, ‘kutum 
bar üçün/kut sahibi olduğum için’ 
ya da ‘Tenri kut birdük üçün/Tanrı 
kut verdiği için’ şeklinde iktidarının 
temelini Tanrı tarafından verildiği-
ne inandığı bir özelliğe bağlar. Bu 
sebeple Kutadgu Bilig yöneticilere 
bir rehber olsun; onlar, yönetim işini 
adalet, doğruluk, cesaret ve bilgiyle 
yapsınlar diye yazılmış bir siyaset-
namedir. Hem bu dünya hem de 
Âhiret için yazılmış bir nasihat ki-
tabıdır. Bu sebeple Türk-İslâm dü-
şüncesinin dünyada bir hükümdarın 
önderliğinde nasıl gerçekleşebilece-
ğinin ipuçlarını da bize veren eşsiz 
bir eserdir” diye konuştu.

Eserin Mesnevî tarzında yazıldı-
ğına ve yaklaşık 18 ayda tamamlan-
dığına dikkat çeken Toprak; “Eser, 
aruzun ‘fe’ulün fe’ulün fe’ulün fe’ul’ 
ölçüsüyle kaleme alınmış olup 6645 
beyittir. Şairimiz Kur’ân-ı Kerim’in 
ayet sayısını geçmemeye özen gös-
termiştir. Eser, yaklaşık 68 bin söz-

cükten oluşur. Eserde yine aruzla 
yazılmış dörtlükler ve kasideler de 
yer alır. Bu kısımları kafiye düzenin-
den anlamaktayız. Çeşitli bölümler-
de dağınık olarak 173 dörtlük yer 
alır. Halk şiiri geleneğini yansıtan 
bu dörtlüklerin bir bölümü aaba, 
yani mani tarzında kafiyelenmiştir. 
Yusuf’un halk edebiyatı geleneğin-
den yararlandığını gösteren diğer bir 
gösterge de esere serpiştirilen ata-
sözleridir. Böylesine hacimli bir ese-
rin içerisinde şairin, kafiye sistemini 
arada değiştirmesi, okuyucuyu tek-
düzelikten kurtarıp eseri daha zevkli 
hale getirme amacına hizmet eder. 
Ekleriyle birlikte 88 başlıktan oluşan 
eser, tevhid, na’at, dört sahabenin 
zikrinden sonra baharın tasviriyle 
yazıldığı kişi olan ‘Tavgaç Ulu Bugra 
Han’ methiyesiyle devam eder.

Eserin Pierre Amédée Emilien 
Jaubert tarafından 1825 yılında ilk 

defa bilim çevrelerine tanıtılmasın-
dan bugüne kadar geçen müddet 
içinde Kutadgu Bilig’in, çok sayıda 
araştırmacı tarafından ele alınarak 
incelendiğini, 1870’te Vámbéry’in, 
Uygurlar hakkındaki bir çalışmasın-
da bunların dilinden ve yazıların-
dan söz ederken Kutadgu Bilig’in 
menşei, tarihi ve dili üzerinde dur-
duğunu, daha sonra Wilhelm Rad-
loff 1890’da eserin bilinen ilk yaz-
masının faksimilesini neşrettiğini, 
Kahire’de Hidiv Kütüphanesi’nde 
bulunan yazma ile de karşılaştıra-
rak birinci kısmını 1900’de, ikinci 
kısmını 1910’da yayımladığını, R. 
R. Arat’ın ise Kutadgu Bilig üzerin-
deki ilk çalışmasını 1936’da yayım-
ladığını, 1947’de Kutadgu Bilig’in 
her üç nüshasına dayanarak tenkitli 
metnini hazırladığını, bu çalışma-
sının üzerinden on iki yıl geçtikten 
sonra 1959’da metni Türkiye Türk-

çesine çevirdiğini ve bu sırada me-
tinde pek çok değişiklik de yaptığı-
nı, Arat’ın 1964’te ölümü üzerine 
bu çalışmanın devamı olarak dü-
şündüğü dizinini öğrencilerinden 
oluşan çalışma arkadaşlarının ta-
mamladığını söyleyen Prof. Toprak; 
eserin Sanskrit kökenli Uygur alfa-
besiyle yazılmış Herat nüshasının 
Viyana Avusturya Devlet Kütüpha-
nesinde, Arap harfleriyle yazılmış 
Mısır nüshasının ise Kahire’de ve 
14. yüzyılın ilk yarısında Harzem 
çevresinde Arap harfleriyle istin-
sah edilmiş Fergana nüshasının ise 
Taşkent’te bulunduğunu söyledi. 
Program sonunda Prof. Dr. Funda 
Toprak’a günün hâtırasına Katılım 
Belgesini eşi Prof. Dr. Mehmet Fa-
ruk Toprak ve Yazar Melahat Ürk-
mez tarafından takdim edildi ve 
toplu fotoğraf çekildi.
n HABER MERKEZİ

‘Medeniyet, insan ve 
hayata anlam yüklemektir’

Tüm Eğitim Yardımlaşma 
Araştırma Derneği (TEYAD)’ın 
Cuma sohbetlerinde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Muhiddin Oku-
muşlar, “Medeniyet İnşasında 
Eğitimin Rolü” üzerinde dur-
du. Okumuşlar, “İnsan deni-
len varlık kainatta bir zerredir. 
Medeniyet inşasında eğitimin 
rolü büyüktür. Birbirimize karşı 
merhametli olmamız gerekir” 
dedi.

Ömer Lütfi Ersöz, Cen-
giz Numanoğlu’ndan “Daha 
Kur’ân Ne Desin?” isimli şii-
ri okuduktan sonra Kur’ân ve 
Sünnet çizgisinde yeniden inşa 
edeceğimiz medeniyet anla-
yışımızda gençlerimizin yetiş-
mesinde ana unsurun eğitim 
olduğunu belirttikten sonra 
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, 
medeniyetin insana ve hayata 
dair bir anlam yükleme çabası 
olduğunu, ilk defa mimaride 
ortaya çıktığını, eğitim yoluyla 
geliştiğini ifade etti.

İlk gelen ayetin “Oku!” oldu-
ğunu belirten Okumuşlar, oku-
manın metne anlam yüklemek 
olduğunu, Yaratan Rabb’imiz 
adıyla okumamız gerektiğini 
söyledi: “Rabb, tanımlayandır. 
Firavun da kendisini Rabb ilan 
etmişti. Bir varlık yaratıcı de-
ğilse tanım yapma hakkına 
sahip değildir. “Peygamberimi-
zin evlenme, boşanma, savaş, 
barış gibi konularda Rabb’inin 
tanımladığı eylemleri yaptığını, 
Müslümanlar Mekke’ye geldik-
lerinde ellerindeki malzemeyle 

dört duvarı çevirerek bir ma-
bet yaptıkları üzerinde duran 
Okumuşlar, birçok dünya me-
deniyetinin kendi inandıkları 
Rabb’lerinin yüklediği anlama-
lar doğrultusunda inandıklarını 
açıkladı. “Yaratan Rabb” kısmı 
İslâm medeniyetini diğerlerin-
den ayıran bir özelliktir.
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNÜ 

ALLAH BİZE GÖSTERİYOR
Herkesin eğitimden yana 

dert yandığını belirten Oku-
muşlar, çok katlı binanın taşıyı-
cı kolonlarının kesildiğini ancak 
20. kattaki dairenin dayalı dö-
şeli yapıldığını Beled suresin-
deki “Biz ona iki göz, bir dil, iki 
dudak vermedik mi; iki apaçık 
yolu göstermedik mi?” âyetiyle 
Allah’tan başkasına köle olma-
mamız gerektiğine vurgu yaptı. 
Birbirimize sabrı tavsiye ederek 
insanlara köle olmaktan kurtul-
malıyız.

Okumuşlar; İnsanların 
dünyadaki çeşitli Müslüman 
toplulukların sorunlarına ilgi 
duyarken yanı başımızdaki in-
sanımıza sahip çıkmadığımızı, 
birbirimize karşı merhametli 
olmamız gerektiğine dikkat çe-
kerek “Kendimize yapılmasını 
istemediğimizi başkasına yap-
mamalıyız. Temelden bir inşa-
ya ihtiyacımız var, yarının ne 
olacağını bilemeyeceğimiz için 
medeniyet inşasını eğitimle or-
taya koymamız gerekir” dedi.

TEYAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Lütfi Ersöz ve İbra-
him Arısu tarafından Prof. Dr. 
Muhiddin Okumuşlar’a günün 
hâtırasına dernek plaketi tak-
dim edildi. n HABER MERKEZİ

Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, bugüne kadar kapılarını halka açmayan Kızılay’ı halkla barış-
tırmak istediklerini söyledi. Üzülmez, bütün Konyalıları kendi yardım kurumlarına sahip çıkmaya davet etti

‘Kızılay’ı halkla
barıştıracağız’
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 

“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarına katılan Kızılay Konya 
Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, 
göreve geldiğinden beri hız verdiği 
Kızılay’ın faaliyetlerini anlattı. “Kı-
zılay’ın Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyet-
leri” konulu konferansta, toplumda 
Kızılay’a karşı önyargılar olduğunu 
belirten Üzülmez, “Konya’da geçmiş 
yönetim kendini topluma kapatınca, 
bir de toplumun önyargıları olunca, 
Kızılay, bugüne kadar yeterince des-
tek görememiş” dedi.

Türkiye’de yaşanan ihtilaller 
nedeniyle halkın Kızılay’a karşı ye-
terince sıcaklık hissedemediğini 
dile getiren Üzülmez, “Hissetse de 
yaklaştırmadılar. MÜSİAD Başkanı 
olduğumdan beri Kızılay’a üye ol-
mak için çok uğraştım. Üye olmak 
için tam 30 yıl bekledim. Bir kuruma 
savaş açmak yerine o kurumu ıslah 
etmek her zaman daha iyidir. Sizle-
rin duası ve desteğiyle Kızılay’da da 
başarılı olmak istiyoruz. Tek başına 
başarılı olmak mümkün değil. Bir 
ekiple geldik. Çok güzel işler yap-
mak için hazırız. Bu işleri yerine 
getirirken de halkımızın desteğini 
bekliyoruz” diye konuştu.

1868 yılında Sultan Abdülaziz 
tarafından kurulan Kızılay’ın tari-
hi hakkında da kısa bir bilgi veren 

Üzülmez, şöyle devam etti: “Bazı 
ülkeler, Türk Kızılay’ının dünya-
daki gelişmesinden memnun de-
ğil. Uluslararası hukukun da kabul 
ettiği Kızılay, Türkiye’nin katıldığı 
bütün savaşlarda, savaş gerisinde, 
yaralanan ya da hastalanan on bin-
lerce Mehmetçiğin, dost ve düşman 
askerinin bakım ve tedavisi ile in-
sani yardımlar yapmıştır. Kızılay’ın 
görevi, hiçbir ayrım yapmaksızın 
insanın acısını hafifletmek, sağlığı-
nı korumak, kişiliğine saygı göster-
mek, insanlar arasındaki dostluk, 
saygı ve işbirliği ile sürekli barışı 
getirmektir. İnsanlara 4 kıta ve 35 
ülkede yardımlarını ulaştırmakta, 
ülke genelinde 18 bölgede, 67 kan 
merkezi ve mobil kan merkezleriy-
le 300’den fazla yerde kan hizmeti 
vermektedir. Ülkemizin kan ihtiya-
cının yüzde 92’sini karşılamaktadır. 

Uluslararası yardım çalışmalarında 
ise küresel aktör haline gelmiştir. 
Son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal 
ve insan kaynaklı afetlerde yardım 
etmiştir. Ayrıca aşevleri, kimsesiz 
yurtları, cenaze hizmetleri, gıda ve 
giyim gibi yardımlarla kimsesizlerin 
de yanındadır. Konya, Kayseri ve 
İstanbul’daki hastaneleri ile sağlık 
hizmeti vermektedir. Şu ana kadar 
100 binden fazla kişiye ilkyardım 
eğitimi vermiştir. Mesuliyetimiz 
çok büyük. Başkan olarak özeleş-
tiri yapıyorum. Kızılay, Konya’da 
büyük kesimi ihmal etmiş, yanına 
almamış. Konya’nın yardımsever-
liğiyle mütenasip bir çalışma yürü-
tülmemiş. Bağışları, kiraları almış-
lar, bir miktar da yardım yapmışlar 
ama yetersiz. Yapılan yardımlar 
fonda birikmiş, bekliyor. Bu fonları 
harekete geçirdik.”

15 Temmuz’dan sonra Kızılay’ın 
öneminin arttığını vurgulayan Üzül-
mez, “Hayırseverlerimiz, iş adam-
larımız, sanayicilerimiz uzun yıllar 
malum yapı tarafından istismar 
edildi. İnanç yapısı ne olursa olsun 
hayır yapıp sorgulanmak istemiyor. 
Bunun için Kızılay’ın önemi arttı. Bi-
zim birinci görevimiz sizleri Kızılay 
ile barıştırmak. Burada hem bana 
hem size büyük görev düşüyor. Bi-
zim görevimiz geçmişi eleştirmek 
değil, Konya’nın kenetlenmesini 
sağlayarak yardım yapmak. Destek 
vermezseniz biz bir şey yapamayız. 
Desteğinizle bütün Konya adına ça-
lışacağız” diye konuştu. Konferans 
sonunda Birlik Vakfı Konya Şube 
Başkanı Abdi Parlak, Kızılay Konya 
Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez’e 
tablo takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Kutadgu Bilig, bugünü anlatıyor
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar’ın annesi Mümine Yarar  80 yaşında hayatını 
kaybetti. Yarar ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Çelik Grup Kale Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever işadamı 
Mehmet Çelik, hayatını kaybetti 86 yaşında hayatını kaybetti

Mümine Yarar
dualarla defnedildi

Çelik ailesinin
acı kaybı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
düssettar Yarar’ın annesi Mümine 
Yarar 80 yaşında hayatını kaybetti. 
Merhume Mümine Yarar’ın cenazesi 
cumartesi günü öğlen namazına mü-
teakip Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Yarar ailesini 
acı günlerinde Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, Ak Parti Konya Milletvekille-
ri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, 
Hacı Ahmet Özdemir,Ak Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca,Meram  
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, Hadim Belediye Başkanı 

Ahmet Hadimioğlu, Yarar ailesinin 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı.  Merhumenin ailesi cenaze 
töreni sonrası taziye dileklerini kabul 
etti. Merhume Mümine Yarar 2 kız,2 

erkek çocuk annesiydi. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhume Mümine Ya-
rar’a yüce Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağ-
lığı dileriz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın tanınmış işadamla-
rından, hayırseverliğiyle bilinen, 
Konya’ya AMATEM’in kazandırıl-
masında büyük emekleri olan Çelik 
Grup Kale Pazarlama AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Çelik, 86 
yaşında hayatını kaybetti. 2 erkek 
ve 1 kız çocuğu babası olan mer-
hum Mehmet Çelik’in cenazesi Ha-
cıveyis Camii’nde ikindi namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından sevenlerinin omuzların-
da taşınarak dualar eşliğinde Üçler 
Mezarlığı’ndaki aile kabristanına 
defnedildi. Merhum Çelik’in cena-

zesine Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti eski Konya Milletvekili 
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ile siya-
set ve iş dünyasının temsilcilerinin 
yanında sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile Çelik ailesinin seven-
leri katıldı. Cenaze töreninin ardın-
dan Çelik ailesi taziyeleri kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Mehmet Çelik’e yüce Allah’tan rah-
met, kederli ailesi ve yakınlarına 
sabr-ı cemil niyaz ederiz.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Abdüssettar YARAR’ın
 

annesi

Mümine 
YARAR’ın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Çelik Grup Kale Pazarlama AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı hayırsever işadamı

Mehmet 
ÇELİK’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Enes Oto Bakım Servisi sahibi Sedat Denli oğlunu evlendirdi. Bir ömür boyu mutluluğa 
‘Evet’ diyen Hatice-Muammer çiftini mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı

Sıdıka-Murat Mufatoğlu çiftinin kızları Mine ile Emine-Abdullah Kurtses çiftinin oğlu 
Nusret dünyaevine girdi. Gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı

Nurbaş ve Denli 
ailelerinin mutlu günü

Mufatoğlu ve Kurtses 
ailelerine mutluluklar

Enes Oto Bakım Servisi sahi-
bi Sedat Denli, oğlunu evlendirdi. 
Marziye-Mustafa Nurbaş çiftinin 
kızları Hatice ile Ayten-Sedat Den-
li çiftinin oğulları Muammer, bir 
ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi. “Ömür 
boyu sürecek olan beraberliğimizin 
bu ilk gününde mutluluğumuzu 
paylaşmanız dileğiyle” notuyla dü-
ğünlerine davet eden çifti mutlu 
günlerinde akrabaları, sevenleri ve 
dostları yalnız bırakmadı. Genç çif-
tin Tuna düğün Salonu’nda yapı-
lan nişan merasimlerinin ardından, 
Sedat Denli’nin sahibi olduğu Enes 
Oto Bakım Servisi’nde geleneksel 
Konya Düğün Pilavı ikramında bu-
lunuldu. Yenigün Gazetesi olarak 
Hatice-Muammer çiftine bir ömür 

boyu mutluluklar diler, Nurbaş ve 
Denli ailelerine hayırlı olsun dilekle-

rinde bulunuyoruz. 
n HARUN YILMAZ

Minibüsçü eşrafından Abdullah 
Kurtses oğlunu evlendirdi. Sıdı-
ka-Murat Mufatoğlu çiftinin kızları 
Mine ile Emine-Abdullah Kurtses 
çiftinin oğlu Nusret dünyaevine 
girdi. Genç çift için Diltaş Sosyal 
Tesisleri’nde düğün töreni gerçek-
leştirildi. Çok sayıda davetlinin katıl-
dığı düğünde misafirlere geleneksel 
Konya düğün pilavı ikramında bulu-
nuldu. Misafirleri kapıda mehteran 
takımı karşıladı. Düğün boyu meh-
ter takımının verdiği konser, davet-
lilerin ilgi odağı oldu. Davetlilerle 
tek tek ilgilenen Mutafoğlu ve Kurt-
ses aileleri, davetlilerin tebriklerini 
kabul etti. Dünyaevine giren genç 
çiftin ise mutlulukları gözlerinden 
okunuyordu. Yenigün Gazetesi ola-

rak genç çifte bir ömür boyu mut-
luluklar diler, Mutafoğlu ve Kurtses 

ailelerine hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiriz. n MEVLÜT EGİN

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı’nın kızı Büşranur, 
Fadimana - Habib Dağ ailesinin oğlu Muhammet Sefa ile düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

Dağ ve Küçüktığlı 
aileleri akraba oldu

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit 
Sami Küçüktığlı’nın kızı Büşranur, 
Dağ ailesinin oğlu Muhammet Sefa 
ile düzenlenen düğün töreni ile dün-
yaevine girdi. Mücahit Sami – Şule 
Küçüktığlı çiftinin kızı Büşranur ile 
Fadimana -Habib Dağ çiftinin oğlu 
Muhammet Sefa, Atiker De Luxe 
Karatay Toplantı ve Düğün Mer-
kezinde düzenlenen düğün töreni 
ile dünya evine girdi. Düzenlenen 
düğün törenine AK Parti Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, 
Büyükşehir Belediyesi önceki dö-
nem Genel Sekreteri Haşmet Okur 
ile Dağ ve Küçüktığlı ailesinin yakın-
ları ve sevenleri katıldı. Dağ ve Kü-
çüktığlı aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak misafirlerin  hayırlı ol-
sun dileklerini kabul etti. Genç çiftin 
nikahını Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca kıyarken, şahitliklerini 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, KOSKİ Genel Mü-
dürü Ercan Uslu, Büyükşehir Bele-
diyesi önceki dönem Genel Sekreteri 
Haşmet Okur yaptı. Gerçekleşen dü-
ğün töreninde misafirlere geleneksel 
Konya Pilavı ikram edildi. Düğüne 
katılan misafirler genç çiftler ile bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni-
gün Gazetesi olarak Büşranur ve 
Muhammet Sefa’ya bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, ailelerini de 
tebrik ederiz.
n HARUN YILMAZ
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Geçen hafta açıklanan yapısal re-
form paketinin dış ticareti ilgilendiren 
boyutunu incelediğimizde ihracat ile 
alakalı düzenlemelerin hazır olmadığı 
ve ilerleyen aşamalarda açıklanacağı 
ifade edilince maalesef ki dış ticaret 
konusunda hazır bir çalışma olmadı-
ğını öğrenmiş olduk. Özellikle iç pi-
yasa daralması yaşadığımız kısa-orta 
ve uzun vade içerisinde çıkış yolunun 
İhracat ve turizm (Döviz kazandırıcı 
faaliyetler) olduğunu varsaydığımızda, 
bu çalışmanın hazır olması ve harekete 
geçilmesi gerekiyordu.  Dolayısıyla dış 
ticaret ile yapısal reform paketi için yaz 
aylarını beklemekten başka çaremizin 
kalmadığı gözüküyor. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “DIŞ 
TİCARET VE YAPISAL REFORMLAR”

Eski Cumhurbaşkanımız rahmetli 
Turgut Özal’ın, özellikle dış ticaret ala-
nında yaptığı yapısal reformlar, ülke-
miz ve dış ticaret tarihimiz açısından 
önemli dönem noktaları içerisinde yer 
alır. Bunlar içerisinde yer alan yapısal 
reformlardan bahsedersek; 

 • İthal ikameci politikadan, ihracata 
dayalı bir ekonomi modeline geçiş 

 • Döviz serbestisinin getirilmesi 
 • Türk parasının konvertibl hale 

getirilmesi 
 • Türk ihracatçısını finanse edecek 

kurumların oluşturulması (Türk Exim-
bank) vb.

Bu aşamalar sayesinde, ithalattaki 
sınırlamalar kalktı, ülke içi piyasa reka-
bete açılmış oldu, İhracat politikasının 
değişmesi ile ülkemiz iş adamları dün-

ya ile tanıştı ve yurtdışı pazarlara mal 
satma aşaması başladı, Döviz bulun-
durmak ve getirmenin serbestleşmesi 
ile birlikte, ticaretteki ivme artmış oldu. 
Ayrıca ülkemiz parasının konvertibl 
hale gelmesiyle, dünya pazarlarında iş 
yapabilmek kolaylaştı. Türk Eximbank 
sayesinde de ihracatçı firmalarımıza 
uygun krediler sağlandı (dış ticaretin 
finansman boyutu) 

İlerleyen dönemlere baktığımızda;
 • Gümrük Birliği anlaşması (iyi 

müzakere edilmediğinden şu an için 
güncelleme talep ettiğimiz hatta dış 
ekonomik politikalarda AB politikaları-
nı uygulamak zorundu olduğumuz bir 
yapı) 

 • Dünya Ticaret Örgütüne üye 
olmamız (DTÖ’ne üye olan ülkelerle ti-
caretimizi, DTÖ kurallarına göre dizayn 
etmemiz.) 

 • Sabit Kur rejiminden, dalgalı kur 
rejimine geçmemiz vb. 

GÜNÜMÜZE GELİRSEK;
Dış ticaret politikasında yapısal 

reformlar, aşağıdaki konuları öncelik 
haline getirmesi gereken bir model 
içermesi gerekiyor. 

Dış Ticaret Açığını Azaltma Yönün-
de (kalite bağlamında) yapısal reform-
ların oluşturulması;  Örneğin 2018 yı-
lında yaz aylarında dövizin, Türk Lirası 
karşısında değerinin artmasıyla, dış 
ticaret dengesindeki pozitif süreç, kon-
jonktür olarak ihracatı artıran ve ithalatı 
azaltan geçici bir süreç oluşturdu fakat 
bu durum dış ticaretteki dengenin kali-
tesiz bir düzelme durumuydu. 

İhracatı Artırmaktan 
Ziyade, İhracat Birim De-
ğerini Artırmaya Yönelik 
Reform Dizaynı; Örneğin 
2018 yılında(geçen yıl) 
Cumhuriyet dönemi ih-
racat rekoru kırmasına 
kırdık ama dış ticaret 
hadlerine baktığımızda 
ve birim değer endeksle-
ri ile değerlendirdiğimiz-
de yine yerimizde sayı-
yoruz. 2018 yılında etkin miyiz? Evet. 
Peki, verimli miyiz? Hayır 

İhracattaki Teşvik Mekanizmasının 
“Sonuç ve Performans Odaklı” Olma-
sı; Öncelikle Ticaret Bakanlığı Teşvik 
mekanizması, kişilerden bağımsız (ki-
şisel müdahale ve yorumlamalardan 
bağımsız) bir yapısı olduğu için çok 
doğru çalışan bir bakanlık. 

“Teşvikteki performans mekaniz-
ması ”derken neyi kastediyorum?  

Örneğin; Ticaret Bakanlığı, Pazar 
Araştırması ve Pazara Giriş kapsamın-
da, Pazar araştırması desteğinde veri-
len yurtdışı seyahat teşvikleri, yılda 10 
ülkeye kadar, ülke başına 5000 ABD 
değerini geçmeyen kısmın % 70’ni 
geri ödüyor. Firma ister ihracat yapsın, 
isterse yapmasın bu ödeme gerçek-
leşiyor. Peki, bu durumdaki aşamada 
senin önerin nedir diye sorarsanız;  

 • Mevcut desteği % 50’ye indir.  
 • 10 ülke sınırını kaldır

 • Geri ödeme süre-
sini en kısa süreye indir. 
(Örneğin, firmanın resmi 
başvurusundan 1 ay son-
ra) 

 • % 50 teşvik alan 
firma, bir yıl içerisinde 
seyahat ettiği ülkede 
ihracat gerçekleştirirse, 
mevcut teşvik oranını 
% 100’e çıkar (Örneğin 
firma yetkilileri seyahat 

yaptı, sonrasında % 50 teşvik için 
başvurusunu yaptı. 1 ay sonrada % 
50’lik kısmın ödemesi firmaya yapıl-
dı. Varsayalım ki seyahat esnasında 
görüşmeler güzel gitti ve 6 ay sonra 
ihracat yaptı. İşte firmanın ihracatını 
belgeleyen Gümrük Çıkış Beyan-
namesiyle başvuru yaptıktan bir ay 
sonra da geri kalan % 50 ödensin ve 
teşvik % 100 olsun.)

 • Bir yıl içerisinde aynı ülkeye iki 
kez seyahat şartını, önceden ihracat 
yaptığı firma haricinde (2 seyahati ta-
mamladıktan sonra) iki seyahat sınırını 
aşar ve mevcut firma haricinde farklı 
firma ya da firmalara ihracat gerçek-
leştirişe yine teşvikten faydalandır.

Bu seferde etkin olmayan bir teş-
vikten örnek verelim,

Örneğin, uluslararası B2B site-
lerine verilen teşvikler. Şu an için bu 
desteklerden “bir adet firmanın” fayda-
lanması mümkün değil. Nasıl mı? Artık 

süreç, İşbirliği Kuruluşları vasıtası ile 
toplu başvuru yapılması şartı getiriyor. 
Ayrıca burada toplanan firma sayısının 
da 250 adet olma şartı var. Kesinlikle 
etkin olmayan bir teşvik mekanizması, 
yine aynı soruyu farklı biçimde soralım, 
Neden etkin değil? 

Örneklendirerek anlatmak gerekir-
se, herhangi bir X firması, uluslararası 
B2B sitesine(Uluslararası Pazar Yerle-
ri ortamını sağlayan internet siteleri) 
üye olmak istiyorsa maalesef bireysel 
başvuru yapamıyor. Başvurunun mu-
hakkak bir işbirliği kuruluşuyla yapıl-
ması ve bu kuruluşun 250 adet firma 
sayısını bulma şartı aranıyor. Şimdi 
soralım. Bu işbirliği kuruluşu bünye-
sinde, örneğin 1 yıl boyunca 250 adet 
firma sayısına ulaşılmazsa ne olacak? 
Olacak olan olay şu; firma bu teşvikten 
faydalanamayacak şimdiden geçmiş 
olsun. Dolayısı ile bu süreçte, bireysel 
başvuruların önü açılmalı ve ihracatçı 
firma ne zaman bu teşvikten faydalan-
mak isterse, belirli bir sayıya ulaşma 
şartı olmadan, başvurusunu yapsın ve 
teşviklerden faydalansın. 

İhracatta Bölgesel Adaleti Kuracak 
Teşvik Mekanizması Oluşturulmalı: 
Belki de en önemli yapısal reformların 
başından gelen unsurun, bu kısım ola-
cağı düşüncesindeyim. Öncelikle bura-
dan kastettiğim yatırımlardan ziyade, 
ihracat süreçlerindeki maliyetler bağ-
lamında adaleti tesis edecek bir teşvik 
mekanizması. Nasıl mı? Örneklendi-
relim o zaman. Örneğimizi Doğu Ana-
dolu da yerleşik firmalardan seçelim. 

Örneğin, Muş veya Van gibi illerimizde 
faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımız 
maalesef ki sınır komşuları olan ülkele-
re veya destinasyon bağlamında yakın 
ülkelere ihracat ile kendilerini sınırlan-
dırıyorlar. Çünkü uluslararası limanlara 
yakın değiller. Örneğin Y firmamız İz-
mir’de ise Muş ve Van illerimizde faali-
yet gösteren firmalarla aynı ürünü üre-
tiyorsa, bu Y firması, İzmir Alsancak 
limanından, istediği ülkeye mal gönde-
rebilecek iken, Doğudaki firmalarımız 
mallarını İzmir, Mersin veya İstanbul 
limanlarına getirmek ve aradaki ülke içi 
nakliye masraflarını ödemek zorunda 
kalacaklar. Şimdi soralım “aynı ürünü 
üreten İzmir’deki Y firması ile Doğu 
illerimizdeki firmalarımız rekabet ede-
bilir mi?” Elbette ki HAYIR. Dolayısı ile 
limanlara olan “iç nakliye masrafları-
nın” yöredeki firmalara teşvik olarak 
verilmesi gerekmekte. Buradan yola 
çıkarsak, Türkiye’nin farklı bölgeleri için 
iç nakliye teşvik sisteminin bir modele 
oturtulması gerekir.

Türkiye’nin yedi bölgesinde de 
eğitim/seminer ve danışmanlık vermiş 
ve ülkemizin farklı coğrafi alanlardaki 
ihracat sıkıntılarını çok yakından gören 
bir kardeşiniz olarak, kendi konum öze-
linde (dış ticaret) yazacak birçok fikrim 
olmasına rağmen sayfa alanım kısıtlı 
olduğundan ancak belirli bir kısmını 
birkaç örnek özelinde paylaşabildim.  

SONUÇ: İster reform, ister politika 
değişikliği olsun, ne olursa olsun ama 
“Amaç-Sonuç ilkesi baz alınarak, pratik 
ve etkin olanı olsun.” 

YAPISAL REFORM ÖZELİNDE “DIŞ TİCARET”

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Son yıllarda yaş 
sebze ve meyve piya-
salarında, artan oranda  
istikrasızlıklar yaşıyoruz.

Yapılan tartışmalar, 
uygulanmaya çalışılan 
çözümlerde çok da çö-
züm odaklı bir yaklaşım 
göremiyorum.

Her zaman olduğu 
gibi deneme yanılma 
sistemi devrede.

Adı üstünde yaş meyve sebze.
Yaş çünkü taze tüketilmesi gere-

ken çabuk bozulabilen ürünler.
Hava şartları, nakliye, bekle-

me,ambalaj, hepsi bu ürünlerin kalite-
sini olumsuz etkiler.

Bozulur. alıcı açısından firesi faz-
ladır.

Şimdiye kadar bir dağıtım şekli 
vardı.

Hal yasası ile kurulan  komisyon-
cular vasıtası ile pazarlanıyor.

Zaman zaman komisyoncularla 
üreticiler arasına tüccarlar  giriyor.

Büyük marketler kendi adamla-
rına bahçe ve sera alımı yaptırarak da 
ürünün satışı gerçekleşiyor.

Genelde Anadolu’da pazarcıları di-
rekt  tarladan alma yoluna gidiyor.

Ürün çok iken ucuzluk oluyor,a-
zaldığında pahalanıyor.

Ama bu sistem sürdürülebilir 
istikrarlı bir piyasa kurulumunu oluş-
turamadı.

Böyle bakınca sadece olayın ger-
çek sebebi pazarlama kanalında gibi 
görünüyor. Hep öyle de lanse edildi.
Edilmeye devam ediyor.

Belki tanzim satışlar da  böyle 
bakış açısının çaresiz bir çözüm zor-
lamasıydı.

Olayın üretim tarafı her zaman faz-
la dikkate alınmadı.

Alınsa bile bütün zirai üretimler 
aynı gibi davranıldı. 

Aynı sanayide olduğu gibi.  Bir sa-
nayi bölgesinde deterjan, gıda, krank, 
tekstil her türlü ürün üretiliyordu. Gerçi 
uzman sanayi bölgelerine kayışla ve 
ürüne göre politikalar ve teşviklerle 
yeni bir çözüm yoluna giriliyor gibi. 

Özellikle bu yaş meyve ve sebze 
işinde durum çok farklı.

Bir kere bu iş yaş iş. Yani  hassa-
siyet, hız ve sağlam bir organizasyon 
gerekli.

Üreticinin geneli küçük üreticiler.
Üreticilerde bölgesel yığılmalar 

var.
Organizasyon olarak çok zayıflar. 

Hiç bir şikayetlerini isteklerini devlete, 
pazara duyuramıyorlar.

Bireyin kazancı değil ailenin kazan-
cı dikkate alınıyor. Çoğu zaman bir ai-
lenin sigortasız geliri fabrikada düzenli 
çalışan sigortalı işçi kadar bile yok.

Beş kişi bir aile olarak, orta dü-
zey bir yönetici geliri elde ettiklerinde 
kendilerini para kazanmış sayıyorlar.
Bugün bile böyle,

2029 Tl asgari ücret olduğu düşü-
nülürse  yıllık  sigortasız 24348 lira(as-
gari ücretlinin bir yıllık geliri)  toplam 
kazandıklarında beş  kişilik bir aile ola-
rak, hepsi de çalışmasına rağmen ye-

ter gözüyle bakan aileler 
çoğunlukta.

Elbette bu durumda 
gelişen ekonomide tarım 
için gerekli çözümler 
üretilmediğinden, tarım  
insan kaynaklarını hızla 
kaybediyor.  Bilgi peşin-
de, becerikli, girişimci 
kaliteli insan kaynakları. 
Yani Şehre bir göç baş-
lıyor. Karı koca asgari 

ücretle  beş kişilik aileden fazlasını ka-
zanıyor.

Tabii ki yıllardır,tüketiciler ucuz 
sebze meyveyi yerken bunun ucuz 
üretildiğini, üreticinin bundan mem-
nun olduğunu düşünüyordu. Sadece 
kendi gözüyle olaylara bakıyordu.

Bu arada, üretici genelde  küçük 
üretici olduğu için devletin teşviklerini 
alamıyor, alsa da verimli kullanabilecek 
becerisi yeterince gelişmemiş oldu-
ğundan etkin faydalanamıyor.

Bu arada ilçe, il ziraat odaları politi-
kacıların maşası.

İlçe ve  İl tarım müdürlükleri de 
masa başı görevlerinde etliye sütlüye 
karışmadan emeklilik bekler.

Bölgenin ekim politikaları, etkinlik, 
istikrar, işgücünün göçüyle zayıflayan 
üretime, tarıma mekanizasyonla, tek-
noloji ile  çözüm üretilebilir mi? Gibi 
arayışlara girmeden çalışan bir bürok-
rasi.

İmecenin en kuvvetli olduğu çift-
çi kesimi;  organizasyondan korkan 
ürkek yapısı ile bir türlü dayanışmayı 
kurumsallaştırma kabiliyetini sağlaya-
mıyor.

Ülkeyi bu kadar etkileyen,sarsan 
bakanı tezgahta patlıcan  biber sata-
cak konuma getiren sarsıntıda  hala 
hal yasası değişsin mi değişmesin mi 
noktasından ileri gidemeyen çözüm 
arayışımızla da sorunlarla boğuşacağa 
benziyoruz. Artan oranda.

Bence önce çiftçiyi gerçek mali-
yetlerinde bireysel kazançlarını normal 
seviyeye çıkaracak,

Devletle çiftçinin uyumlu bir şekil-
de iletişim halinde olabileceği,

Devletin sorunları çiftçinin bölge-
sel yapıları dikkate alınarak çözülebile-
ceği,

Bölgesel planlamalarla , ekim, üre-
tim, teşvik gibi araçların uygulamaya 
konabileceği,

Bölgesel organizasyonların kuru-
labilmesi için devletin katkısının sağ-
lanması, bilgilendirici ve bilinçlendirici 
faaliyetlere ağırlık verilmesi.

Üreticinin seviyesi ve yapısına göre 
çözümler üretilmesi, Ziraat odaları , il 
ve ilçe tarım müdürlüklerinin daha aktif 
olacağı, bölgesel mobil danışmanların 
üretici ile yan yana olabileceği,

Üretimin bir bölgede değil, iklim-
sel istikrarsızlıklar da dikkate alınarak 
dağılımının planlanmasının olabileceği,

Bir sistem kurulmalı.
İmecenin kurumsal hali koope-

ratifçilik de her üretim bölgesinde ayrı 
ayrı kurulmalı. Sonra da birlikleşmeli.

Yoksa dünya kara deliğin resmini 
çekerken biz yaş meyve sebze kara 
deliğinden kurtulamayız.

DOMATES,BİBER, PATLICAN VE KARADELİK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu Üyesi, Erkon Döküm Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Erkuş dünür oldu. Çiftsan Botanik’te gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı 

Ramazan Erkuş ve Selçuk 
Öztürk dünür oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-
kanı Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim 
Kurulu Üyesi, Erkon Döküm Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ramazan Erkuş, 
dünür oldu. Yeşim-Ramazan Erkuş 
çiftinin kızları Ebrar ile Sema-Selçuk 
Öztürk çiftinin oğulları Hasan bir 
ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi. 
Düğünlerine “En güzel günümüzde 
sizleri de aramızda görmekten mut-
luluk duyarız” mesajıyla davet eden 
genç çiftin düğünlerine akrabalarını, 
sevenlerini ve dostları başta olmak 
çok sayıda davetli katıldı. Çiftsan 
Botanik’te gerçekleştirilen düğün-
de davetlilere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
Nikahın da kıyıldığı düğünde Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, genç çiftin nikahını 
kıydı. Düğüne 62. ve 63. hükümet-
lerin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Konya protokolünden çok sayıda 
isim, Konya iş ve siyaset dünyasının 
temsilcileri ile çok sayıda davet-
li katıldı. Yenigün Gazetesi olarak 
Ebrar-Hasan çiftine bir ömür boyu 
mutluluklar diler, Erkuş ve Öztürk 
ailelerine hayırlı olsun temennisinde 
bulunuyoruz. n MEVLÜT EGİN 
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Hainlerin hedefinde 
Konyaspor vardı!

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi kır-
salında etkisiz hale getirilen 2 kadın 
teröristin üzerinden çıkan dijital mater-
yallerde, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu’nun maç günü çekilen keşif 
fotoğrafı ve görüntüler ele geçirildi. 
Soruşturma kapsamında Konya’da 
tutuklanan 4 kişi hakkında hazırlanan 
iddianamede, ‘’PKK/KCK terör örgü-
tünün, Beşiktaş stadyumu çevresinde 
yapılan bombalı saldırıyı gerçekleşti-
rilmiş olması birlikte değerlendirildi-
ğinde, Konya Büyükşehir  Belediyesi 
Stadyumu’nda görev alan güvenlik 
güçlerine yönelik gerçekleştirilecek 
eylem öncesi keşif çalışması yapıldığı 
anlaşılmaktadır” denildi. 

Diyarbakır İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri tarafından 11 Ocak 2019 
tarihinde Kocaköy ilçesi Suçıktı Mahal-
lesi kırsalında güvenlik güçlerinin dü-
zenlediği operasyonda, PKK’lı terörist-
ler ‘Zinarin Berxwedan’ kod adlı Hacire 
Yılmaz ve ‘Zilan Tolhildan’ kod adlı Su-
zan Çelik etkisiz hale getirildi. Terörist-
lerin üzerinde ele geçirilen dijital ma-
teryallerde Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu ve stadyumun yakınındaki 
bir kafeye ait görüntüler tespit edildi. 
Jandarma, Konya Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube-
si ile irtibata geçerek, 30 Kasım 2018 
tarihinde Atiker Konyaspor- Aytemiz 
Alanyaspor maçının olduğu gün keşif 
yapıldığını paylaştı. Keşfin, etkisiz 
hale getirilen 2 kadın teröristin bağlan-
tılı olduğu kişiler tarafından yapıldığı 
bildirildi. Beyaz bir minibüsle stadın 
yanına gelen şüphelilerin, maç günü 

nedeniyle görev alan polislerin bulun-
duğu bölgelere ait fotoğraf ve videolar 
çektiği belirtildi. 

MİNİBÜS TESPİT EDİLDİ
Bu bilgiler üzerine çalışma başla-

tan Konya polisi, keşif yapılırken kulla-
nılan minibüsün Diyarbakır nüfusuna 
kayıtlı Mehmet G. (33) üzerine kayıtlı 
olduğunu belirledi. Polis, Mehmet 
G.’nin ekim ve kasım aylarında sık 
sık Diyarbakır’a gidip geldiğini sap-
tadı. Stat etrafındaki keşfi ise terör 
örgütü PKK/KCK adına yine Diyarbakır 
nüfusuna kayıtlı olan Mehmet O. (39) 
ve Hakan T. (28) ile birlikte yaptıkları 
tespit edildi. Ocak ve Mart aylarında 
gözaltına alınan Mehmet G., Mehmet 
O, Hakan T. ile bunlarla bağlantılı 
olan Abdulmecit Ü. (63) yakalanıp, 
tutuklandı. 

BEŞİKTAŞ STADINDAKİ 
SALDIRI ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Şüpheliler hakkında Cumhuri-

yet Savcısı tarafından hazırlanan 29 
sayfalık iddianame, Konya 7’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edildi. 2016 yılında İstanbul’da Be-
şiktaş Vodafone Park Stadı’nda polise 
yapılan bombalı saldırı örnek olarak 
gösterilen iddianame şu ifadelere yer 
verildi:

“10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul 
Beşiktaş Vadofone Stadyumu çıkış 
kapısına yakın bir noktada çevik kuv-
vet otobüsü ve toma aracının yanında 
bir araçta ve Maçka Parkı yanında bir 
canlı bomba olmak üzere yapılan 2 
ayrı saldırıda 39 polis ve 7 vatandaş 
şehit olmuş, 196 polis ve 41 vatandaş 

olmak üzere 237 kişi yaralandı. Ayrıca 
bu olaya benzer şekilde 17 Aralık 2016 
tarihinde Kayseri’nin Talaş ilçesinde 
askeri servis aracına, 5 ocak 2017 ta-
rihinde İzmir Adliyesi binasına yönelik 
bombalı araçla yapılan saldırıların 
benzer nitelikte olduğu, çok sayıda 
vatandaş ve güvenlik görevlisinin 
bulunduğu, güvenlik güçlerinin toplu 
hareket ettiği alanlara yönelik olduğu 
anlaşılmaktadır. Terör örgütü men-
suplarının üzerlerinden çıkan dijital 
materyallerin içerisinde Konya Bü-
şükşehir Stadyumu çevresinde polis 
servis araçlarının park edildiği yerler, 
polislerin toplu olarak bulundukları 
yerlerin maç hitamına ilişkin olması 
ve PKK/KCK terör örgütünün Beşiktaş 
stadyumu çevresinde yapılan bombalı 
saldırı gerçekleştirilmiş olması birlikte 
değerlendirildiğinde, Konya Büyükşe-
hir Belediye Stadyumu’nda görev alan 
güvenlik güçlerine yönelik gerçekleş-
tirilecek eylem öncesi keşif çalışması 
yapıldığı anlaşılmaktadır.”

‘POLİS VE ASKERE YÖNELİK 
KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTIM’

İddianamede tutuklanan Mehmet 
G.’nin de ifadesine yer verildi. 2013 
yılından itibaren Konya’da inşaatlarda 
çalıştığını belirten Mehmet G., 2018 
yılı içinde Diyarbakır Bağlar ilçesinde 
bulunan bacanağının yanına ziyarete 
gittiğini ve orada daha önceden tanı-
madığı 3 kişinin yanına gelerek PKK 
adına keşif yapmasını söylediklerini 
ileri sürdü. 3 kişinin dediklerini yap-
mazsa 3 çocuğunu kaçırıp öldürecek-
lerini söylediğini iddia eden Mehmet 

G., ifadesinde, ‘’Çok korkmuştum ve 
polise gidip durumu anlattım. Aynı yıl 
içerisinde evime giderken tanımadı-
ğım 3 kişi, yine yanıma gelerek PKK’ya 
yardım etmem konusunda beni tehdit 
etti. 2018’in Ekim ayında tarlada gübre 
atarken ismini Abdulmecit Ü. olarak 
bildiğim kişi yanıma gelerek bana 
kendi evinde görüşmek istediğini söy-
ledi. Eve gittiğimde orada daha önce 
hiç görmediğim iki kadın vardı. Giysi-
leri normaldi ve üzerlerinde tabanca 
vardı. Bana kendilerini Derya ve Leyla 
olarak tanıttılar. Kendilerinin PKK’dan 
geldiklerini, PKK’nin mali sorumlusu 
‘Hakkı’ isimli şahsın kendilerini gön-
derdiğini, ‘Hakkı’ isimli şahsın Konya 
ilinde eylem yapma talimatı verdiğini 
söyleyip benden Konya ilinden polis ve 
jandarma noktaları için keşif yapmamı 
istediler. Ben kabul etmedim, ancak 
çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiler. 
Bende kabul etmek zorunda kaldım” 
diye konuştu.

MAÇ GÜNÜ FOTOĞRAF
 VE VİDEO ÇEKMİŞ

Konya’da oynanan Atiker Kon-
yaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının 
olduğu gün stad çevresinde keşif 
çalışması yaptığını da anlatan Meh-
met G., “Yanıma yeğenim Hakan 
T.’yi de alarak kiralık bir araçla Kon-
ya’ya gittim. Hakan’ın bu olaydan ha-
beri yoktu. Daha sonra ona PKK adına 
keşif olayını anlatınca, Hakan bu olaya 
çok sevindi. Hakan PKK’ya sempati 
duyan birisiydi. Konya’ya geldikten 
sonra Hakan ile keşif yapmaya başla-
dık. Konya İl Jandarma Komutanlığı 

etrafında keşif yapıp, birkaç fotoğraf 
çektik. Konyaspor stadının ve polisle-
rin yoğun olarak  bulunduğu bölgenin 
fotoğraflarını Hakan ile birlikte benim 
telefonuma çektik. Daha sonra çekti-
ğimiz fotoğrafları karşılaştırdık. Eylem 
için en iyi yerin Konyaspor stadı ve po-
lislerin maç çıkışı toplanma yeri olarak 
Hakan ile birlikte karar verdik” dedi.

Mehmet G. keşif çalışmasının ar-
dından Diyarbakır’a dönerek çektiğin 
görüntüleri teslim ettiğini ifade etti.

BAHAR AYLARINDA
 EYLEM PLANLIYORLARMIŞ

Mehmet G., keşif fotoğraflarını 
teslim ettikten sonra iki kadının, eylem 
için Konya’ya geldiklerinde evinde 
kalacaklarını söylediklerini, evde 20 
kişi kaldığını belirtmesi üzerine günlük 
kiralık ev tutmasını istediklerini söyle-
di. Eylemin bahar ayında yapılmasının 
planlandığını  anlatan Mehmet G., 
‘’Kadınlar, beni daha sonra arayacak-
larını, eylem planının yaptıktan sonra 
eylem için kullanılacak malzemeyi, 
yani 2 adet Kalaşnikof ya da bombayı 
benimle Konya’ya göndereceklerini, 
eylemi 2019 yılının bahar aylarında 
yapacaklarını söylediler. Bu malzeme-
leri bana gönderdiklerinde, saklayıp 
saklayamayacağımı sordular. Ben de 
malzemeleri inşaatlarda saklayabile-
ceğimi söyledim. Diyarbakır’da bek-
lemeye başladım.12 Ocak tarihinde 2 
PKK’lı kadın teröristtin öldürüldüğünü 
duydum. Ben de Leyla ve Derya olabi-
leceğini düşündüm. O sırada yanıma 
Abdulmecit  geldi ve hafıza kartına 
verdiğim 2 PKKlı kadının çatışmada 

öldüğünü söyleyip, bu olaydan kimse-
ye bahsetmemem gerektiğini söyledi” 
şeklinde konuştu.

HABERİM BİLE YOK
Mehmet G. ile birlikte stat çevre-

sinde keşif yaptığı ileri sürülen Hakan 
T. ise hakkındaki suçlamaları reddet-
ti. 2017 yılında terör suçundan gözal-
tına alındığını; ancak tutuklanmadığını 
belirten Hakan T., ifadesinde, kardeşi-
nin 2011 yılından beri PKK terör örgütü 
içerisinde olduğunu söyledi. Mehmet 
G. ile birlikte Konya’ya geldiklerini 
ifade eden Hakan T., “Mehmet bizi 
Konyaspor stadının yanında bir kafeye 
götürdü. Kafeden kalktığımızda maç 
bitmiş herkes dağılıyordu. Mehmet 
telefonu eline aldı ve stada doğru çe-
virdi. Ancak fotoğraf çekip çekmedi-
ğini bilmiyorum. Ben Mehmet istedi 
diye Konya’ya geldim. Başka bir amaç 
için gelmedim. Ben keşif yapmadım. 
Mehmet’in elinde sürekli telefon vardı, 
canlı yayın yapıyordu’’ diye konuştu.

Mehmet G.’nin İl Jandarma Ko-
mutanlığı’nın da keşfini yapıp, yap-
madığını bilmediğini ileri süren Hakan 
T., ‘’ Mehmet’in güvenlik güçlerine 
yönelik eylem keşfi yaptığı konusunda 
hiçbir bilgim yok” dedi. 

Şüphelilerden Mehmet O. ve Ab-
dulmecit Ü. da suçlamaları kabul et-
medi.

Şüpheliler, ‘PKK/KCK silahlı te-
rör örgütüne üye olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek suretiyle si-
lahlı terör örgütüne üye olma’ suçun-
dan hakim karşısına çıkacak.
n DHA

Eli Kanlı terör örgütü PKK’nın Konya’da eylem hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Diyarba-
kır’da güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristin 
üzerinden Konyaspor’un Alanyaspor ile oynadığı maçtan çekilmiş keşif fotoğrafları çıktı

Hainlerin 2016 yılında Beşiktaş-Bursaspor maçında Vodafone Park Stadı’nda polise yapı-
lan, 39 polis ve 7 vatandaşın şehit olduğu bombalı saldırının benzerini yapmayı planladık-
ları öğrenilirken, hain planın teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile engellendiği ifade edildi

Eli kanlı terör örgütü üyesi katillerin, stadyumda görev yapan güvenlik güçlerinin 
ve maç çıkışı taraftarın yoğun olduğu bölgede eylem planladıkları öğrenildiEylem hazırlığı içindeki PKK’lıların Konyaspor’un Alanyaspor ile oynadığı maçta keşif yaptığı belirlendi

Terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra, toplumsal konularda duyarlılığı, milli ve manevi değerlere bağlılığı ile bilinen Konya ve Konyaspor taraftarını hedef almayı planladığı ortaya çıktı
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Akşehir şampiyonluğu 
son haftaya bıraktı

Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Akşehirspor lider götürdüğü sezonun finali niteliğindeki maçta en yakın takipçisi 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’u konuk etti. Kırmızı beyazlılar güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 57’ye 

yükselten Konya temsilcisi gelecek hafta Ankara DSİ deplasmanından alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edecek 

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 
heyecan fırtınası devam ediyor. Ligde 
şampiyonluk mücadelesi veren tem-
silcimiz Akşehirspor evinde en yakın 
rakibi Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 
karşı karşıya geldi. Sezonun finali nite-
liğindeki maçtan kazanan çıkmadı ve 
karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla 
puanını 57’ye yükselten kırmızı beyazlı 
temsilcimiz rakibini yarış dışına iterken 
şampiyonluğu ise gelecek haftaya bırak-
tı. Akşehirspor gelecek hafta oynayacağı  
Ankara DSİ maçından 1 puanla ayrılması 
durumunda Bölgesel Amatör Ligi 6. Gru-
bu şampiyon tamamlayacak.

DÜĞÜM HAFTAYA ÇÖZÜLECEK
Haftaya 56 puanla lider giren Ak-

şehirspor en yakın rakibi Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. İki 
takım da sahadan 1 puan ile ayrılırken 
Akşehirspor puanını 57’ye, Kırıkkale 
temsilcisi ise 54’e yükseltti. Bir başka 
şampiyonluk adayı ekip Çubukspor ise 
Sarayönü Belediyespor’u 2-0 mağlup 
ederek 55 puana ulaştı ve ikinci sıraya 
yükseldi. 

Gelecek hafta temsilcimiz Akşe-
hirspor Ankara DSİ deplasmanına konuk 
olurken, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 
ise evinde Polatlı Belediyespor’u konuk 
edecek. Çubukspor da evinde Karaman 
Belediyespor ile karşılaşacak. 

ŞAMPİYONLUĞA 1 KALA
Sezon boyunca iyi bir performans 

ortaya koyan ve sezon finali Kırıkkale Bü-
yük Anadolu Spor maçında ise kazana-
masa da avantajını koruyan Akşehirspor, 
şampiyonluk için gün sayıyor. Kırmızı 
beyazlılar gelecek hafta Pazar günü saat 
15.00’te deplasmanda Ankara DSİ ile 

karşılaşacak. Bu karşılaşmadan alına-
cak galibiyet ve ya 1 puan temsilcimizi 
şampiyonluğa taşıyacak. İkili averajda 
Çubukspor’un önünde bulunan Akşe-
hirspor, olası beraberlik ve puan eşitli-
ğinde rakibine üstünlük sağlayacak.

YENİDEN PROFESYONAL LİG
Şampiyonluk için gün sayan Akşe-

hirspor bu hedefini gerçekleştirirse uzun 
yıllardır devam eden profesyonel ligde 
mücadele etme hayaline bir adım daha 
yaklaşacak. Kırmızı beyazlı ekip grubu 
şampiyonlukla tamamlaması durumunda 
play-off’lara katılmaya hak kazanacak. 11 
takımın mücadele edeceği play-off’ta 9 ta-
kım 3. Lig’e yükselecek.  n SPOR SERVİSİ

Demir Grup Sivaspor 
3 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Atiker Konyaspor 
ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’un galibiyet 
hasreti 3 maça çıktı.  Ligde en son 25. haftada, 8 Mart’ta 
Evkur Yeni Malatyaspor’u iç sahada 2-0 mağlup eden 
kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 
lig maçında da galip gelemedi.  Evkur Yeni Malatyaspor 
galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1, 
sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 yenilen Si-
vasspor, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 
berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı. 

Öte yandan Atiker Konyaspor maçının ardından kırmı-
zı-beyazlı ekibe teknik direktör Hakan Keleş tarafından 2 
gün izin verildi.  Sivasspor, 16 Nisan Salı günü kulüp tesis-
lerinde toplanarak ligin 29. haftasında Beşiktaş ile oynaya-
cağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. 

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Pazar-
tesi günü saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oyna-
nacak.   n AA

Hasan Bakır: Çaykur 
Rizespor destan yazıyor
Spor Toto Süper Lig’de sahasında Göztepe’yi 1-0 ye-

nen Çaykur Rizespor’un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz 
Bakır, takımın tüm unsurlarıyla bir destan yazdığını söyle-
di. Bakır, yaptığı açıklamada, Göztepe maçının ilk yarısın-
da üstün bir oyun sergilediklerini belirtti.

Maçın ikinci devresinde zaman zaman oyundan düş-
tüklerini dile getiren Bakır, “Yine de birçok pozisyon yaka-
ladık, 4-5 gol bulabilirdik. Göztepe maçında elde ettiğimiz 
galibiyet düşme potasından biraz daha uzaklaşmamızı 
sağladı.” dedi.

Bu maçın geride kaldığına işaret eden Bakır, şunları 
kaydetti: “Ligi mümkün olabilecek en iyi yerde bitirmek 
için çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yarıya 12 puanla 
başlayan bir takım küme düşmenin ilk adayı olarak de-
ğerlendirilir. Çaykur Rizespor’un elde ettiği başarı hem 
devre arası transferine örnek olacak hem de ligin ilk yarı-
sında başarısız olsa bile pes etmemek gerektiği inancının 
yayılmasına vesile olacak. Çaykur Rizespor tüm unsurla-
rıyla bir destan yazıyor. İki yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz 
‘Birlikte başaracağız Rize’ sloganı büyük bir kenetlenme 
oluşturdu. Futbol, taraftarla güzel. Büyük bir camiayız ve 
birlikte seviniyoruz.”   n AA

UEFA Başkanı Ceferin’den 
Güreli’ye ziyaret

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı 
Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Başkanı Hüsnü Güreli’yi ziyaret etti.

TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ri-
va’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili ve 
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Genel 
Sekreter Kadir Kardaş ile Slovenya Futbol Federasyonu 
Başkanı Radenko Mijatovic de yer aldı.

Güreli, Aleksander Ceferin’e günün anısına plaket ver-
di. Radenko Mijatovic ise Hüsnü Güreli ve Kadir Kardaş’a 
hediye takdim etti.   n AA

Göztepe’de umutlar azalıyor
Çaykur Rizespor’a kaybederek küme düşme 

hattından kurtulamayan Göztepe, Bursaspor’un 
kaybettiği haftalarda eline geçen şansı iyi değer-
lendiremeyen İzmir temsilcisinde umutlar azalı-
yor. 

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı 
veren Göztepe, Rize deplasmanından da eli boş 
döndü. Rakibi karşısında beklentilerin çok uzağın-
da bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar 28. 
haftayı da puansız kapatarak küme düşme hattın-
dan çıkmayı başaramadı. Tamer Tuna’nın öğren-
cileri, ligde kalma yolunda kıyasıya bir mücadele 
verdikleri Bursaspor’un kaybını bu hafta da avan-
taja çeviremedi. Geçtiğimiz hafta Bursaspor’un 
Aytemiz Alanyaspor’a kaybetmesiyle ümitlenen 
İzmir temsilcisi, sahasında Akhisaspor’a tek golle 
boyun eğdi. Bu hafta Bursa temsilcisi sahasında 
Trabzonspor’a kaybederken, Göz Göz de dış sa-
hada Çaykur Rizespor’a mağlup oldu ve küme 
düşme hattından çıkmayı başaramadı. Ligde son 
6 haftaya girilirken küme düşme hattından bir tür-
lü çıkmayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta 
evinde BB Erzurumspor’u konuk edecek. 

GALİBİYETİ UNUTTU 
Rize deplasmanından da eli boş dönen sa-

rı-kırmızılıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Son 
olarak 21. hafta mücadelesinde Bornova Sta-
dı’nda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u deviren 
Göztepe, bu maçın ardından bir daha galibiyet 
sevinci yaşayamadı. Konyaspor ve Kasımpaşa 
karşılaşmalarından bir puan çıkaran Göztepe; 
Kayserispor, Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisarspor 
ve son olarak da Çaykur Rizespor’a kaybetti. Bu 
sezon ligde çıktığı 28 maçın 17’sini kaybeden 
Göztepe, ligin en fazla yenilgi alan takımı olarak 
dikkat çekiyor. 

TUNA’NIN GALİBİYETİ YOK 
Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardın-

dan ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 
Tamer Tuna da beklentilerin altında kaldı. 24. 
haftada oynanan Konyaspor maçından önce gö-
reve gelen Tuna, takımın başında 5 karşılaşmaya 
çıkarken henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. De-
neyimli teknik adamın öğrencileri 5 maçtan sade-
ce 2 puan çıkarak küme düşme hattından çıkmayı 
başaramadı..  n İHA

Konyaspor Basketbol yine kayıp Anadolu öne geçtiği maçı kaybetti
Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz 

Konyaspor Basketbol yine kaybetti. Son 
haftalardaki düşüşünü geçen hafta evinde 
aldığı Ankara DSİ galibiyeti ile durduran 
Konyaspor Basketbol bu hafta deplasman-
da Karesispor ile karşılaştı. Yeşil beyazlı-
lar karşılaşmayı 92-80 kaybetti. 

Rakip takım maçı baştan sona üstün 
götürürken karşılaşmanın ilk yarısı 40-
35 tamamlandı. Rakibi karşısında varlık 
göstermekte zorlanan Dev Kartallar 92-90 
mağlup olarak son 5 maçta 4. Mağlubiye-
tini aldı. 

Yeşil beyazlılar bu sonuçla play-off’ta 
saha avantajını da zora soktu. Konyaspor 
Basketbol gelecek hafta evinde Sigortam.
net Bakırköy’u konuk edecek. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük ile deplas-
manda karşılaştı. Zorlu deplasmanda 1-0 öne geçen yeşil be-
yazlılar, üstünlüğünü koruyamayarak 2-1 mağlup oldu.  TFF 
2. Lig Kırmızı Grup 31.hafta mücadelesinde deplasmanda 
Fatih Karagümrük ile karşılaşan Konya Anadolu Selçukspor, 
öne geçtiği müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Anadolu Sel-
çukspor müsabakanın 53. dakikasında Burak Saban’ın attığı 
golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından üstünlüğünü yalnız-
ca beş dakika sürdürebilen Konya ekibi 58. dakikada Turgut 
Doğan Şahin’in attığı gole engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. 
Ev sahibi ekip, erken bulduğu golün moraliyle ataklarını art-
tırdı ve 73. dakikada Mehmet Batdal’la bir gol daha bularak 
mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Haftayı mağlubiyetle kapatan 
Anadolu Selçukspor’un tek tesellisi düşme hattındaki rakiple-
rinin de puan kaybetmesi oldu. Anadolu gelecek hafta ligden 
düşmesi kesinleşen Darıca Gençlerbirliği’ni konuk edecek.  
n SPOR SERVİSİ



Atiker Konyaspor’da son dönemde 
yaşanan önlenemez düşüşün sebepleri 
merak ediliyor. Maç sonrası konuşan 
Aykut Kocaman’ın, “Ciddi bir şekil-
de son 4-5 maç için söyleyebilirim ki 
olumsuzluk içindeyiz. Bu net bir şekilde 
gözüküyor. Bunu inkar etmenin anlamı 
yok. Bunun da farkındayız. Özellikle 
Konyasporluların bunu çok net bir şekil-
de bilmesi gerekiyor. Ancak tabii bunlar 
kamuoyuyla paylaşılacak şeyler değil” 
ifadeleri kafaları karıştırırken, deneyimli 
teknik adamın nasıl bir önlem alacağı 
merak konusu oldu.

CAN BARTU’YU ANDI
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 

Aykut Kocaman, ligdeki 9 takımın 4-5 
puan içinde sıkışmış olduğunu belirte-
rek, bu maçta aldıkları 1 puanın kendile-
ri için fazla bile olduğunu söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasın-
da evinde Sivasspor ile berabere kalan 
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Ay-
kut Kocaman, maç sonu açıklamalarda 
bulundu. Kocaman ilk olarak Fenerbah-
çeli Can Bartu’nun vefatı münasebetiyle 
Can Bartu’nun ailesine ve Fenerbahçe 
camiasına baş sağlığı diledi. Kocaman, 
“Hem Türk futbolu için, hem Fenerbahçe 
için, hepimiz için çok önemli bir simge 
isim olan büyük Fenerbahçe’yi büyüten 
en önemli isimlerden olan, hem yaşam 
tarzıyla hem mesleki kalitesiyle, Can 
Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz. Özellikle bizim pozisyonumuz-
daki insanlar, gelip geçiyoruz hepimiz 
dünyadan ama hakikaten iz bırakmak 
çok önemli. İz bırakan insanlardan bir 
tanesiydi. Hem Türk futboluna, hem Fe-
nerbahçe ailesine hem de aynı zaman 

da yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 
Unutulmazlar arasında, ne kadar güzel 
Can abiyi rahmetle anıyorum” dedi. 
“LİGİN 9 TAKIMI NEREDEYSE 4-5 PUAN 

İÇİNE SIKIŞMIŞ DURUMDA” 
Ardından maç ile ilgili konuşan 

Kocaman, 8 haftadır galibiyeti bulama-
dıkları için bu zinciri kırmak istediklerini 
belirterek, “Ancak maç öncesinde, ge-
nel durumumuz özellikle, sahaya çıka-
racağımız oyuncular, hemen arkasında 
bekleyenler ve benzerleri yan yana 
getirdiğimiz zaman, Sivas’ın da son 
haftalardaki krizi, istedikleri sonucu al-
mamaları, bu maçı iki takım arasında 
da dönüm maçı haline getirdi. Bir taraf-
tan da 8 haftadır istediğimiz sonuçları 
alamamamıza rağmen, beşincinin 37 
puanda, 2 puan üstte olması, aynı za-

manda sıkıntılı sonuçlar açısından da 
her iki açısından da bu geçerli, bizim 
için olduğu kadar Sivas için de geçerli, 
sıkıntılı bir sonuç olursa da hemen düş-
me hattının iki sıra üzerindeki Ankaragü-
cü’nün de 32 puanı var yani 1 maç var. 
Ligin 9 takımı neredeyse 4-5 puan içine 
sıkışmış durumda. Her şeye rağmen bir 
şeyleri elde edebilmek için fırsat veren 
bir maçtı. Çeşitli sakatlıklardan sahaya 
çıkan oyuncuların hem form durumla-
rı hem de nereye kadar götürecekleri 
konusundaki soru işaretlerinden dolayı 
maç ortada gözüküyordu. Tek avantajı-
mız kendi sahamızda oynamanın verdiği 
biraz daha bir adım daha ev sahibi ta-
kımları öne iten içgüdüsel bir duyguydu. 
Yoksa bunun bugünkü maçla ilgili ya da 
bundan evvel birkaç tane maçla düzenle 

ilgili olarak bunu anlatmak mümkün de-
ğil” şeklinde konuştu. 

“1 PUAN BU MAÇ İTİBARIYLA 
BİZİM İÇİN FAZLA BİLE OLDU” 

Oynadıkları oyunla beraber 1 puanın 
kendileri için fazla bile olduğunu kayde-
den Kocaman, “Bütüne bakıp gerçekçi 
olmak gerekirse oynadığımız oyun, 
ortaya koyduğumuz enerji, yapmak 
istediklerimiz ama yapabildiklerimiz 
hepsini yan yana getirince rakibimizi 
de yan yana getirince aslında 1 puan bu 
maç itibarıyla bizim için fazla bile oldu. 
Sivas daha yakındı, daha ön tarafta oy-
nayan hem sprinter hem hızlı oynayan, 
topu taşıma kabiliyeti yüksek oyuncu-
larıyla boşlukları iyi değerlendirdiler. 
Biz son haftalardaki içerideki ritimsiz, 
düzenini ortaya koyamayan ve çok ko-
şuyormuş gibi görünen ama içindeki 
o koşu sertliğini barındıramayan, topu 
taşıma ve özellikle kombine ataklarla ne 
yaptığını bilen takım görüntümüzün çok 
uzağındaydık. Ciddi bir şekilde son 4-5 
maç için söyleyebilirim ki olumsuzluk 
içindeyiz. Bu net bir şekilde gözüküyor. 
Bunu inkar etmenin anlamı yok. Bunun 
da farkındayız. Özellikle Konyasporlula-
rın bunu çok net bir şekilde bilmesi ge-
rekiyor. Ancak tabii bunlar kamuoyuyla 
paylaşılacak şeyler değil. Öbür taraftan 
da ne yapacağımızı biliyoruz. Bu günler 
sıkıntılar içinde olan güzel, tatlı anılar 
olarak kalacaklar bir adım öteye geç-
tiğimiz zaman. Ama bu bir adım öteye 
geçene kadar ki süreç hakikaten biraz 
sıkıntılı ve yıpratıcı bir süreç olacak gibi 
gözüküyor. Umarım onu Ankaragücü 
maçıyla beraber çevirecek fırsata çevi-
ririz” ifadelerini kullandı.  n İHA

Ankaragücü gözünü 
Konyaspor’a dikti
Dün oynadığı karşılaşmada Kayserispor’u 2-0 

mağlup eden Ankaragücü gözünü Konyaspor’da dik-
ti. Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Kaplan, 
“Şimdi Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz. Bu 
maçı da kazanmak istiyoruz” dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kap-
lan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan 
galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, “Uzun sü-
redir yenilmeyen Kayserispor’u sahasında yendiğimiz 
için mutluyuz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında MKE An-
karagücü, deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup 
etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa 
Kaplan, “Hikmet Hocanın yardımcı antrenörlüğünü 
yaptım. Uzun bir süre yenilmeyen Kayserispor’u ken-
di sahasında yenmek mutluluk verdi. Biz iyi bir aile 
olduk. İki oyuncumuzun olmamasından sonra oyunda 
olan arkadaşlarımız da iyi oynadı. Bitti denilen Anka-
ragücü yaşıyor ve devam ediyor. Biz devam edeceğiz. 
Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz. Bu maçı da 
kazanmak istiyoruz” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Ankaragücü 
maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de 29.hafta ma-
çında 21 Nisan Pazar günü MKE Ankara-
gücü ile deplasmanda karşılaşacak Atiker 
Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlık-
larına başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık 
Tesisleri’nde yapılan antrenmanda DG 
Sivasspor maçında ilk 11’de forma giyen 
oyuncular Atletik Performans Antrenörü 
Alper Aşçı yönetiminde koşu ve ayak teni-
sinden oluşan yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular sahada koşu ve ısın-
ma hareketleri ile başlayan antrenmanı 
5’e 3 ile devam ettirirken, 2’ye 2 ve 4’e 4 
maçlarla ve HITT koşularıyla tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR FK 28 18 7 3 44 15 29 61
2.GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55
3.BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53
4.TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49
5.EY MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38
6.A. ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38
7.ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38
8.Ç. RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37
9.KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37
10.A. KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36
11.İM KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36
12.DG SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35
13.MKE ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35
14.FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32
15.BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28
16.GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27
17.AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24
18.BB ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

‘Paylaşılacak şeyler değil’
Konyaspor’da önlenemez düşüşün sebepleri merak ediliyor. Aykut Kocaman’ın, “Ciddi bir şekilde son 4-5 maçta olumsuzluk içindeyiz. 
Bunu inkar etmenin anlamı yok. Özellikle Konyasporluların bunu çok net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Ancak tabii bunlar kamuoyuyla 

paylaşılacak şeyler değil” ifadeleri kafaları karıştırırken, kamuoyu ile paylaşılmayacak şeylerin neler olduğu merak konusu oldu

RPS
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