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‘Belediyeciliği 
ileriye taşıyacağız’

Cuma Buluşmaları kapsamında 
Sakarya Mahallesi’ndeki Süley-
maniye Camii’nde vatandaşla 
buluşan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
örnek belediyeciliği 2020’de 
daha ileriye taşıyacaklarını 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Sorumluluğumuz var!’
Konya basınına uzun yıllar hizmet etmiş, büyük katkılar sağlamış M. Ali Köseoğlu ile TYB’nin 2019 yılı ödülüne layık 

görülen Menteşe’deki Muğla kitabına dair güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Köseoğlu, “Şehirlere karşı sorumluluğumuz 
büyüktür. Hangi ili anlatırsanız anlatın Konya’yı bulursunuz” diye konuştu. n HABERİ SAYFA 14’TE

ANADOLU’DAN 
DÜNYAYA AÇILACAK

DEV EKİBİYLE 
BAKIM YAPIYOR

İHRACATTA 
PAZAR LİDERİYİZ

KURU SOĞAN BU 
KEZ CEBİMİZİ YAKTI!

Genç girişimci Ali Arslan tarafından kurulan Pro-
motto Endüstriyel Temizlik Ürünleri, sektöre yeni 
bir soluk olacak. Promotto ile kaliteden taviz ver-
meden yoluna emin adımlarla devam eden Arslan, 
sektörde önce Anadolu’ya sonrasında ise dünyaya 
açılmayı hedefliyor.

Kentplaza AVM’de ikinci şubesini açan Mehmet Ali 
Çıkmaz, 12 kişilik ekibinin tamamının master klas 
eğitimi aldığını belirterek, “Amacımız müşterileri-
mize bakım hizmetini en iyi şekilde sunmak” dedi.

Yiğit Kılınç Şirketler Grubu, 
endüstriyel temizlik 
ürünleri sektöründe 
adından söz ettiriyor. Yiğit 
Kılınç Şirketler Grubu 
Sahibi Yiğit Kılınç, “ihracat 
noktasında sektörde Pazar 
lideriyiz” dedi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 
yılının son ayında piyasada fiyatı en çok artan ürün 
yüzde 33 zamla soğan olurken, aylık bazda en bü-
yük düşüş giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

04 Karapınar’da hafızlık
icazet töreni yapıldı 06 40 saniyede 

akü çaldılar 11 13Selçuklu Keskesler 
Türkiye’yi temsil etti

Tezkere Libya’da
sevinçle karşılandı

Yağmur suyuyla 
fenomen oldu!

Tente üzerindeki yağmur suyunu temizle-
meye çalışırken yanlışlıkla başından aşağı 
döken esnaf Ramazan Karaman, görüntü-
lerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 

fenomen haline geldi.  n SAYFA 4’TE

2019’da ihracat 
hedefine ulaştık

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, Konya’nın 2019 yılı ihracat rakamlarını 
değerlendirdi. Konya’nın 2019 yılındaki 2 

milyar dolar ihracat hedefine ulaştığını söy-
leyen Kütükcü, “2020’nin yeni bir rekor yılı 
olmasını diliyorum” dedi.  n SAYFA 12’DE

‘Kanal’la çözülür!
Kanal İstanbul Projesi’nin gündemde olduğu bugünlerde Konya Ovası’ndaki su sorununu gündeme getiren Altınekin Ziraat Odası 

Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “Ova’nın kuzeyindeki su sorununu çözmek için bir kanal da Kızılırmak’tan Konya’ya açılmalı” dedi
SU SORUNU 
ÇÖZÜLMELİ!

Türkiye’nin hububat ambarı ola-
rak tanımlanan ve özellikle son 
dönemde tarımsal çeşitliliğini 
artırarak şeker pancarının yanın-
da mısır, ayçiçeği, fasulye, kabak 
çekirdeği, kuş yemi gibi tarımsal 
ürünlerle de öne çıkan Konya 
Ovası’nda üretimin ve verimlili-
ğin artırılması için su sorununun 
hızlı bir şekilde çözülmesi gere-
kiyor.

KANAL KONYA 
İSTİYORUZ!

Konya’da su sorununun çözül-
mediğine dikkat çeken Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağ-
nıcıoğlu, Kanal İstanbul Projesi 
hatırlatması yaptı. Kağnıcıoğlu, 
“Benzer bir proje ile ülkemizin 
akarsu kaynaklarının daha verimli 
kullanılması için Kanal Konya Pro-
jesi’ni önermekteyiz. Boşa akacak 
tek bir damla suya dahi tahammü-
lümüz yok” dedi. n SAYFA 2’DE Bekir Kağnıcıoğlu
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Kanal İstanbul Projesi’nin gündemde olduğu bugünlerde Konya Ovası’ndaki su sorununu gündeme getiren Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “Ova’nın kuzeyindeki su sorununu çözmek için bir kanal da Kızılırmak’tan Konya’ya açılmalı” dedi

Kağnıcıoğlu: Bir kanal da 
Konya Ovası’na lazım!

Türkiye’nin hububat ambarı 
olarak tanımlanan ve özellikle son 
dönemde tarımsal çeşitliliğini artıra-
rak şeker pancarının yanında mısır, 
ayçiçeği, fasulye, kabak çekirdeği, 
kuş yemi gibi tarımsal ürünlerle de 
öne çıkan Konya Ovası’nda üretimin 
ve verimliliğin artırılması için su so-
rununun hızlı bir şekilde çözülmesi 
gerekiyor. 

Konya Ovası’nın verimli toprak-
larının büyük bir bölümünden su 
kıtlığı nedeniyle alınabilecek maksi-
mum verimin henüz alınamadığını 
dile getiren Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “İçinde 
bulunduğumuz mevsim, çiftçinin 
her sabah kalktığında gökyüzüne 
baktığı, hava durumu raporlarını sıkı 
bir şekilde takip ettiği bir dönem. 
Çiftçimiz, bir taraftan başta enerji, 
mazot ve gübre olmak üzere artan 
girdi maliyetlerinin kıskacından na-
sıl kurtulacağının hesabını yaparken; 
diğer yandan da her geçen gün daha 
da artan su sorununun ivedilikle çö-
zülmesini bekliyor. Konya Ovası, ko-
numu itibariyle karasal iklimin hü-
küm sürdüğü bir alanda yer alıyor. 
Şu da bir gerçek ki artık bölgemizin 
yağış düzeninde değişiklik var. Bu 
değişiklik mevsiminde beklenen ya-
ğışların çoğu zaman düşmediği bir 
yapıya evrilmiş durumda. Hal böyle 
olunca, yıllardır beklediğimiz suya 
kavuşmak daha elzem bir hal aldı” 
dedi. 

KOP, KONYA’NIN KUZEYİNİ DE 
SULAYABİLMELİ!

Son yıllarda KOP Bölge İdare-
si tarafından hazırlanan projelerle 
Konya genelinde yaşanan su soru-
nuna çözüm üretmek adına önemli 
adımlar attığını dile getiren Altı-
nekin Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu, “Şunu açıkça söylemek 
gerekir ki, Konya Ovası, doğusuyla, 
batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle suya 
aç. Suya aç olan toprakları suyla 
buluşturmak, Konya’nın tarımda 
birim alandan aldığı verimin daha 

da artması demektir. Bunun somut 
örneklerini de KOP kapsamında su-
lanabilir tarım arazilerinin arttığı 
bölgelerde görmekteyiz. Aynı çalış-
manın Konya Ovası’nın kuzeyinde 
de yapılması artık bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bununla ilgili as-
lında bizim uzun yıllardır vermiş 
olduğumuz bir mücadele var. Ciddi 
mesafeler kat etmiş olduk proje-
lendirmeyle ilgili. Ancak bölgemize 
dış havzalardan su gelene kadar bu 
mücadeleyi elden bırakmayacağız. 
Kırsalda verimliliğin artması, çiftçi-
nin gelirinin artması, doğrudan ve 
dolaylı olarak Konya ekonomisine ve 
ülkemiz ekonomisine katkı sunacak-
tır. Tüm bu gerçekler düşünüldü-
ğünde kuzey topraklarının açlığının 
bir an önce giderilmesi gerektiğini 
içinde bulunduğumuz ve Allah’ın 
rahmetini hasretle beklediğimiz bu 
dönemde tekraren dile getirmekte 
fayda olduğunu düşünüyoruz” diye 
konuştu. 

‘KANAL KONYA 
PROJESİNİ DE İSTİYORUZ!’

Bugünlerde ülke gündemini 
sıklıkla meşgul eden önemli konu-
lardan birinin Kanal İstanbul Projesi 

olduğuna işaret eden Altınekin Zira-
at Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
“Tüm çiftçilerimiz adına şunu söyle-
mek isterim ki, ülkemiz adına kısa, 
orta ve uzun vadede kazanç sağla-
yacak, ülkemizin dünya ülkeleri içe-
risindeki değerini artıracak, vatana 
ve millete fayda sağlayacak her türlü 
projesinin arkasında ve destekçisi-

yiz. Buradan hareketle yine ülkemiz 
ve milletimiz için son derece mühim 
ve bir o kadar faydalı olacağına inan-
dığımız bir proje önerisini de bura-
dan sunmak istiyoruz. 

Altyapı ve fizibilite çalışmaları 
yapılmış olan Konya Ovası’nın kuze-
yine su verilmesini öngören çalışma 
için Kanal Konya Projesi adı altında 

hızlandırılmış bir program yapılması, 
Konya Ovası’nın kuzeyinin suyla bu-
luşturulması için ilgili ve yetkili tüm 
birimlerin taşın altına elini koyması 
gerekmektedir. Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü, 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hem-
şerimiz Murat Kurum’un titizlikle 
çalışmalarını yürüttüğü, ilgili diğer 
bakanlıklarımızın paydaşı olduğu 
Kanal İstanbul Projesi’nin içeriğine 
bakıldığında ortada suya yön verme 
çalışması olduğunu görmekteyiz. 
Benzer bir proje ile ülkemizin akar-
su kaynaklarının daha verimli kulla-
nılması için Kanal Konya Projesi’ni 
önermekteyiz. Boşa akacak tek bir 
damla suya dahi tahammülümüz 
yok. 

Bir tarafta orta vadede susuzlu-
ğa bağlı kıtlık senaryoları, bir tarafta 
yapılabilirliği somut bir örnekle or-
taya koyulan Mavi Tünel Projesi ile 
bu senaryoları yok edecek bir çalış-
ma varken; önerdiğimiz Kanal Kon-
ya Projesi ile Kızılırmak’ın suyunun 
yönünü Konya Ovası’nın kuzeyine 
döndürmenin mümkün olabileceği-
ni bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

TARIM BAĞ-KUR’U PRİM BORÇLARI 
ÖDENEMİYOR!

Üreticinin üretmekten vazgeç-
mediğini, tüm zorluklara rağmen 
azimle çalıştığını dile getiren Baş-
kan Bekir Kağnıcıoğlu, Tarım BAĞ-
KUR’u primlerine yapılan yüzde 19,6 
oranındaki artışın, zaten zor durum-
da olan ve borçlarını ödeyemez du-
ruma gelen çiftçinin üzerine yeni bir 
yük olarak yüklendiğini söyledi. Be-
kir Kağnıcıoğlu, “Yaşanan ekonomik 
koşullar ve kur artışından dolayı zor 
durumda olan çiftçilerimize yapılan 
prim artışı çok fazla olmakla birlikte 
2019 yılında 764,96 TL olan Tarım 
BAĞ-KUR primi yapılan artışla yüz-
de 19,6 artışla 2020’de en düşük 
Tarım BAĞ- KUR primi 913,80 lira 
olmuştur. Primi düzenli ödeyenler 
için ise bu tutar 781,37 lira olarak 
uygulanacak. Düzenli prim ödeyen 
Tarım BAĞ-KUR’lular primlerin-
de ise 5 puanlık indirim sayesinde 
132,43, lira avantaja sahip olacak. 
Yaşanan ekonomik sıkıntılardan do-
layı düzenli prim ödeyen üreticileri-
miz yok diyecek kadar azdır” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n RASİM ATALAY

Kanal İstanbul Projesi’nin gündemde olduğu bugünlerde Altınekin Ziraat Odası Başkanı 
Bekir Kağnıcıoğlu, Kanal Konya Projesi’ni gündeme sundu.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu

Fizibilite çalışması daha önce yapılmış olan projenin genişletilerek Kanal Konya Projesi adı altında 
Kızılırmak suyunun yönünün Konya Ovası’na dönüşmesi isteniyor. 



HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
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Yiğit Kılınç Şirketler Grubu, endüstriyel temizlik ürünleri sektöründe adından söz ettiriyor. Yiğit 
Kılınç Şirketler Grubu Sahibi Yiğit Kılınç, “ihracat noktasında sektörde Pazar lideriyiz” dedi

Temizlik sektöründe lider
Yiğit Kılınç tarafından kurulan 

Yiğit Kılınç Şirketler Grubu Endüst-
riyel temizlik ürünleri sektöründe 
adından söz ettiriyor. 

Bünyesinde Rekortmen, Rekort-
men Skor gibi markaları barındıran 
Yiğit Kılınç Şirketler Grubu online 
satış sitesi olan www.endustriyel-
temizlikurunleri.com adresinden de 
müşterileri ile buluşuyor. 

Yiğit Kılınç Şirketler Grubu’nu 
Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Kı-
lınç’dan dinledik. 

‘7 YILDIR SEKTÖRDEYİZ’
Yiğit Kılınç Şirketler Grubu ola-

rak 7 yıldan bu yana sektörde faali-
yet gösterdiklerini ifade eden Yiğit 
Kılınç Şirketler Grubu Sahibi Yiğit 
Kılınç, “Yiğit Kılınç grup şirketinin 
Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şir-
ketimiz 7 sene önce endüstriyel te-
mizlik pazarında faaliyet göstermeye 
başladı. 

Endüstriyel temizlik malzemele-
rinde daha fazla katma değer, daha 
iyi hizmetle yola çıktık. Bunun neti-
cesinde alt bayi ve bölge müdürlük-
lerimiz ile devam ediyoruz. 

İstanbul ve Ankara için Pro-
lab markası adı altında şubelerimiz 

mevcut. 
Konya bayimiz Promotto. Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ali Aslan Bey. 
Şirketimiz temizlilik malzemeleri ile 
ilgili endüstriyel kanatta kurumsal 
bazda yoluna devam ediyor. 

 Firma olarak geniş bir dağıtım 
ağına sahibiz.  

Firmamız 81 ilde faaliyet vere-
cek noktada. İthalat ve ihracat nok-
tasında sektörde Pazar lideriyiz” ifa-
delerini kullandı.

‘7 BİN KALEMDE MÜŞTERİLERİ İLE 
BULUŞUYOR’

7 Bin kalemde müşterileri ile 
buluştuklarını ifade eden Kılınç, 
“Firmamız endüstriyel temizlik mal-
zemeleri ve ekipmanlarında 7 bin 
kalemde müşterilerine tedarik ver-
mekte. 

Bunların belli başlı kalemlerinde 
sektörde Pazarda hacim oluşturan 
malzemeleri üretim bandında sıvı 
grup,kimyasal grup, kağıt grubu 

markalarımızın piyasaya yayıldığı 
gruplar. Şirket vizyonumuz geleneği 
ürün bazlı bir firma değiliz. Müşte-
rilerimize fayda sağlayacak şekilde 
çalışıyoruz” dedi.

‘MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Müşteri odaklı çalıştıklarını ifade 
eden Yiğit Kılınç Şirketler Grubu Sa-
hibi Yiğit Kılınç, “Türkiye’nin temiz 
sosyal yaşamı ve hijyen güvenliği 
için gerek toptan gerekse perakende 
alanların da hizmet üretiyoruz. 

Ankara Gimat toptancılar site-
sinde ve İstanbul merkezimizle “Te-
miz İş” için yanınızdayız. Rekortmen 
ve Rekortmen Skor markalarımızla 
sektörün yeni kalite vizyonunu iş 
ortaklarımızla, tüketicilerimizle pay-
laşıyoruz. Ekonomik şartları dikkate 
alarak, sınırlı kaynakları yüksek eko-
nomik faydalara dönüştürmek şir-
ketimizin inovatif misyonunu oluş-
turmaktadır. Satıştan önce müşteri 
odaklı yaklaşımımız şirketimizin ana 
değerleri arasındadır. Mutluluğu-
nuz, mutluluğumuzdur. Temizlik ve 
hijyende birlikte yeni rekorlara, yeni 
skorlara” ifadelerini kullandı. 
n FAHRİ ALTINOK

Yaklaşık 5-6 ay ön-
cesinde Tarım Bakanı’nın 
Konya’ya küstüğünü ya 
da küstürüldüğü kaleme 
almıştım.

Hatırlayın…
Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemir-
li Konya’da çiftçi buluş-
ması gerçekleştirecekti 
ama organizasyon eksik-
liği nedeniyle bir şeyler 
yanlış gitmişti. Sonrasında ise “Ba-
kan Konya’da çiftçiler tarafından 
protesto edildi” gibi haberler basına 
yansıdı.

Önceki yazılarımda olayın aslını 
yazmıştım.

Organizasyon içerisinde para 
kazanmak isteyen birkaç kurum, ku-
ruluş vardı, o kadar…

‘Para kazanmak’ derken çiftçi-
ler üzerinden para kazanmak isteyen 
birkaç kuruluştan bahsediyorum

AK Parti İl Teşkilatı’nın haberi 
yok, Tarım İl Müdürlüğü’nün haberi 
yok…

Hatta konunun muhataplarının 
hiç haberi yok.

Varsa da “benim organize et-
mediğim bir etkinlikte yer almam” 
duygusu ön plana çıkmış.

Neyse…
Sonuçta “Bakan protesto edil-

di” haberleri çıktı bile.
Organizasyonu yapan da zaten 

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi 
Konya’ya ‘lütfen’ getirmiş. “Bak 
programa Bakan getirdik” diyerek 
üreticilerden para koparabilmek.

Kimse kusura bakmasın ama 
başka bir izahı yok. 

Tabi üreticiler de “Bakan’a der-
dimizi anlatacağız” ümidiyle koşa-
rak etkinliğe gelmişler. Dertlerini an-
latamayınca da salonu terk etmişler. 

Bunları neden yazdım?
O gün bugündür Konya’da Ta-

rım adına birçok projenin havada 
kaldığını biliyoruz. 

Allah’tan Konyalı Bakanımız Mu-
rat Kurum var ki birçok engeli onun 
sayesinde aşıyoruz. Tabi Fahrettin 
Koca’yı da unutmayalım…

Gelelim konuyu neden bir kez 

daha gündeme getir-
diğime…

Son zamanlarda 
Bakan Pakdemirli’nin 
Konya Milletvekili Or-
han Erdem’le polemik 
yaşadığını görüyoruz. 
Bakan Pakdemirli’nin 
halen Konya’ya küs 
olduğunu hissedebi-
liyoruz.

Önceki günlerde 
AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem’in “Çiftçi 5 yıldır geri 
gidiyor” sözlerine tepki gösteren 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, “Demek ki yeteri kadar 
milletvekilimizi bilgilendirememi-
şiz, özel seans yapacağız” cümlesi 
Konya’ya olan bakışını bir kez daha 
ortaya koyuyor.

Çünkü Orhan Erdem’in Konyalı 
üreticinin taleplerini gündeme getir-
diğini biliyoruz. 

Türkiye genelinde çiftçinin zor 
durumda olduğunu söylemek de 
doğru belki ama Konya milletvekili-
nin bu cümlesine hemen tepki ver-
mesi de Bakan’ın yaklaşımını bir kez 
daha ortaya koyuyor.

Tabi Konyalı çiftçiler de buna 
kayıtsız kalmadan Orhan Erdem’e 
destek amaçlı Ankara’ya gidecek 
ama Bakan Pakdemirli’nin Konya’ya 
küskünlüğünü de gidermek lazım 
diye düşünüyorum.

Tarımın Başkenti’ne küserse-
niz üretim durur.

Bakan Bey’i yanlış yönlendiren-
lere sesleniyorum; Bakın nelere se-
bep oldunuz?

Altnı bile dolduramadığınız, ileti-
şimin olmadığı bir etkinlik nelere mal 
oldu?

Kazandığınız üç kuruşa değdi 
mi?

Şimdi tam zamanı…
Konyalı iki tane bakanımız var-

ken durumu düzeltin…
Çiftçiyi üzmeyin…
Murat Kurum’a bu durumu biri-

leri güzelce izah etmeli ki bu yanlış-
tan dönülsün…

Hadi bir el atın…
Her kim yapacaksa…

BU YANLIŞTAN DÖNÜN, BAKAN’I KONYA İLE BARIŞTIRIN!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Berberlik mesleğine
yeni boyut kazandırıyor

Kentplaza AVM’de ikinci şubesini açan Mehmet Ali Çıkmaz, 12 kişilik ekibinin tamamının master klas 
eğitimi aldığını belirterek, “Amacımız müşterilerimize bakım hizmetini en iyi şekilde sunmak” dedi

Konya’da yıllardır berberlik ya-
pan Mehmet Ali Çıkmaz 2 şubesinde 
erkeklere yönelik bakım hizmeti ve-
riyor. Çıkmaz, Kent Plaza AVM’deki 
şubesinde 12 kişilik ekiple berberliği 
en üst seviyelere çıkarmayı ve daha 
gelişmiş bir meslek haline getirmeyi 
hedefliyor. Erkeklere yönelik, saç ba-
kımı, cilt bakımı, manikür, pedikür 
ve daha birçok farklı hizmeti veren 
Mehmet Ali Çıkmaz, yeni projeleri 
ile berberlik mesleğinin geliştirilmesi 
için uğraşıyor.

Kent Plaza AVM’de ikinci şube-
lerini açtıklarını ve yaklaşık 10 aydır 
burada da hizmet verdiklerini dile 
getiren Çıkmaz, “Cilt bakımından saç 
bakımına kadar tüm hizmetleri veri-
yoruz. Amacımız Konya da bu mes-
leği daha üst seviyelere çıkarmak. 
Bu mesleğin Konya’da geride kaldı-
ğını gördük ve 12 kişilik ekibimizle 
çalışmaya başladık. Yakın zamanda 
Konya için daha büyük projelerimiz 
olacak inşallah. Bu meslekte eksik 
kalmış şeyleri de yaparak mesleği 
tamamlamaya çalışıyoruz. Sadece 
saç tıraşı değil erkek bakımına dair 

akla gelebilecek her türlü hizmeti 
yapıyoruz. Konya’da erkeğe yönelik 
manikür pedikür yok denilebilecek 
seviyede. Biz bu hizmetleri vererek 
daha da geliştirmek için çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLARA YÖNELİK 
HEDEFLERİMİZ DE VAR’

Tüm ekip olarak ‘master klas eği-

timi’ aldıklarını dile getiren Çıkmaz, 
“Master klas, permadır, renklendir-
medir, boya, manikür, pedikür gibi 
işleri kapsar. Bu eğitimler sayesinde 
bu meslekte yapamayacağımız hiçbir 
şey yoktur. Mesela insanlar burada 
kestirmek istedikleri saçı yanlış tarif 
ediyorlar. Biz burada anatomik saç 
kesimi yaparak istediği şekli verebi-

liyoruz. Hedefim 20 kişilik bir ekip 
oluşturup Konyalı hemşerilerimizi 
sıra bekletmeden saç kesimlerini ve 
cilt bakımlarını kolayca halledebile-
cekleri bir ortam oluşturmaktır. Ya-
pacağımız yeni projelerle berberliği 
daha üst seviyelere çıkartarak geliştir-
meyi hedefliyoruz. Hijyen bizim için 
en önemli özelliktir. Müşterilerimizi 
tıraş etmeden önce malzemelerimizi 
alkol ile temizliyoruz. Berberlik sade-
ce saç ve sakal kesiminden ibaret bir 
iş değildir. Kadınlarda olduğu farklı 
farklı işlemler var. Berberliği üst sevi-
yeye taşıyan şey ise bu işlemleri en iyi 
şekilde yerine getirmektir. İlerleyen 
zamanda Konya’da hiç olmayan bir 
proje gerçekleştirmeyi düşünüyo-
rum. Hiçbir berberde olmayan çocuk 
bölümünü açmayı düşünüyorum. 
Tamamen çocuklara özel tasarımlı 
şekilde bir yer yapmayı düşünüyo-
rum. Yakın zamanda gerçekleştire-
ceğimiz projelerimiz ile gelen müş-
terilerimizi kuru bir çayla geçiştirmek 
yerine farklı ikram sunmak istiyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Medeniyet Okulu Değerler Eğitimi yaygınlaşıyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında gençlik meclisleriyle 
gerçekleştirdiği ortak faaliyetler 
kapsamında Meram Gençlik Mecli-
si tarafından Diyarbakır Ergani’de-
ki bir ilkokul öğrencilerine kışlık 
kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri 
gönderildi. 

Büyükşehir, Medeniyet Oku-
lu kapsamında çat kapı tiyatrolar, 
dergiler ve çeşitli etkinliklerle öğ-
rencilere değerlerimizi aktarmaya 
devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, gençlik faaliyetleri kapsamında 
ilçelerin gençlik meclisleri ile or-
tak faaliyetlere imza atıyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi Medeniyet 
Okulu Projesi ile ilçelerin gençlik 
meclisleri, ülke genelinde gerçek-
leştirdiği ziyaretlerde kardeşlik 
hukukumuzun pekiştirilmesine ve 
Medeniyet Okulu değerler eğitimi-
nin yaygınlaşmasına öncülük edi-
yor. Bu kapsamda Meram Gençlik 
Meclisi, Diyarbakır’ın Ergani ilçe-
sindeki Sallıca İlkokulu öğrencileri-

ne soğuk kış aylarında üşmemeleri 
için kıyafet ve kırtasiye desteğinde 
bulundu. Minik öğrencilere mont, 
atkı ve berenin yanı sıra, hazırlanan 
değerler eğitimi içerikli dergiler, 
kitaplar ve çeşitli zeka oyunları da-
ğıtıldı. 
MEDENİYET OKULU DEĞERLERİMİZİ 

AKTARIYOR 
Büyükşehir Belediyesi, Mede-

niyet Okulu Projesi kapsamında 
her ay bir tane değerler konusu, 
çat kapı sınıf tiyatrolarıyla Konya 
genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf 

ve ortaokul 1. sınıf öğrencilerine 
tiyatro oyunlarıyla anlatılıyor. Bu 
kapsamda aylık toplam 3 bin 500 
tiyatro gösterimi gerçekleştiriliyor. 
Programlarda; Kardeşlik, Cömert-
lik, Sevgi, Saygı, Özdenetim, Ada-
let, Birlik ve Beraberlik konularının 
işlendiği özel içerikle hazırlanan 
Konya Çocuk Dergileri öğrencilere 
dağıtılıyor. Değerler eğitimine sı-
nıflarda etkin katılım sağlayan öğ-
rencilere zeka oyunları ve gelenek-
sel oyuncaklar ödül olarak veriyor.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’lü gençler dört yılda 
dört kütüphane kurdu

KTO Karatay’dan işitme 
engelli ikizlere yadım eli

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Tarihi Bilinçlenme Top-
luluğundaki öğrenciler, topladıkları 
bağışlarla Karapınar Gazi Mustafa 
Kemal Ortaokuluna Barış Pınarı 
Harekatı Şehidi Uzman Onbaşı 
Yunus Mermer adına kütüphane 
kurdu.

Barış Pınarı Harekatı Şehidi 
Uzman Onbaşı Yunus Mermer adı-
na kurulan kütüphanenin açılışını 
Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Önal yaptı. Açılışa Karapı-
nar İlçe Milli Eğitim Şube Müdür-
leri Hulusi Sonkaya ve Tahir Ağır-
götüren de katıldı.

Topluluk adına konuşma ya-
pan topluluk başkanı NEÜ Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğ-
rencisi Hatice Nur Karagöz; açılışı 
yapılan kütüphanenin kurdukları 
dördüncü kütüphane olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Bu yıl-
dan sonra kuracağımız kütüpha-
nelerimize şehitlerimizin ismini 
vermeye karar verdik. Bu seneki 
kütüphanemize şehidimizin aile-
si ile görüşüp onların da rızalarını 
alarak şehidimiz Yunus Mermer’in 
adını verdik. Kütüphanemiz için, 
üç gün boyunca üniversitemizin 

farklı fakültelerinde eş zamanlı 
stantlar kurarak öğrenci arkadaş-
larımızdan bağışlar topladık. Bu 
bağışlar neticesinde dolu dolu içe-
rik barındıran Şehit Uzman Onba-
şı Yunus Mermer kütüphanesini 
kurduk. Akademik Danışmanımız 
Prof. Dr. Cemal Güven hocamı-
zın da her zaman söylediği gibi 
‘Bir okul kütüphanesi ile okuldur’. 
Topluluk olarak önümüzdeki yıllar-
da da her yıl bir kütüphane olmak 
üzere kütüphane kurmaya devam 
edeceğiz inşallah.”

Karagöz, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ailesine, akademik da-
nışmanlarına ve Tarihi Bilinçlenme 
Topluluğu üyelerine teşekkür ede-
rek; “Kurduğumuz kütüphanede 
şehidimiz gibi okumayı seven, ki-
tabın önemini bilen çocuklar yetişir 
inşallah. 

Kurduğumuz kütüphane ço-
cuklarımıza hayırlı olsun, eme-
ği geçen herkesten de Allah razı 
olsun ” dedi. Açılışın ardından 
NEÜ’lü gençler, çocuklarla yüz bo-
yama ve drama etkinlikleri ile vakit 
geçirerek öğrencileri kütüphaneyle 
tanıştırdılar.
n HABER MERKEZİ

Anadolu kültür hazinesinin 
yardımlaşma bilincini, teknoloji-
nin olanaklarıyla buluşturan KTO 
Karatay Üniversitesi, “Bir Küçük 
Mutluluk” Projesiyle Konya’nın 
Kulu ilçesinde yaşayan işitme 
engelli ikiz kardeşlere şifa oldu. 
Sosyal medyada yer alan çağrıya 
kayıtsız kalmayan KTO Karatay 
Üniversitesi Ahbap Topluluğu 
öğrencileri, konuyu KTO Karatay 
Üniversitesi Odyoloji Bölümü aka-
demisyenlerine aktardı. KTO Ka-
ratay Üniversitesinin cihazlar için 
sponsor olmasının ardından aile 
üniversiteye davet edildi. Odyo-

loji Bölümü akademisyen ve öğ-
rencileri, ikiz kardeşler için işitme 
cihazı hazırladı. Doğuştan işitme 
engelli olan Kululu ikiz kardeşler, 
kendileri için hazırlanan cihazlar 
sayesinde yeniden duymaya baş-
ladı. Doğuştan işitme engelli olan 
çocuklarının duyduğunu gören 
baba, büyük mutluluk yaşarken 
onları yalnız bırakmadıkları ve 
verdikleri destek için KTO Kara-
tay Üniversitesi Odyoloji Bölümü 
akademisyenleri, öğrencileri ve 
KTO Karatay Üniversitesi Ahbap 
Topluluğu’na teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Yağmur suyu üzerine 
döküldü, fenomen oldu

Tente üzerindeki yağmur suyunu temizlemeye çalışırken yanlışlıkla başından aşağı döken esnaf 
Ramazan Karaman, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine fenomen haline geldi

Konya’da tente üzerindeki yağ-
mur suyunu temizlemeye çalışırken 
yanlışlıkla başından aşağı döken es-
naf Ramazan Karaman, görüntülerin 
sosyal medyada paylaşılması üze-
rine fenomen haline gelince “Kaza 
geçirdim bu kadar arayan olmadı” 
diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Mer-
kez Selçuklu ilçesinde market işle-
ten Ramazan Karaman, 30 Aralık 
günü dükkanı önünde kardeşleriyle 
sohbet ettiği sırada çadır üzerine 
biriken su gözüne takıldı. Suyu bo-
şaltmak isteyen Karaman’ın temiz-
lemek istediği yağmur suyu, başın-
dan aşağı döküldü. Ne olduğunu bir 
süre anlayamayan Karaman, olayın 
şokunu atlatamadan geri çekilirken 
tekrar su döküldü. Yağmur suyunun 
döküldüğü anlar ise güvenlik kame-
rası tarafından görüntülendi.

Ramazan Karaman, kardeşinin 
güvenlik kameralarını sosyal med-
yada paylaşması üzerine kısa sürede 
binlerce kişi tarafından izlendi. Te-
lefonundan da onlarca kez aranan 
Karaman, arkadaşlarının, dükkan 
komşularının ve sosyal medya kul-
lanıcılarının fenomeni haline geldi.

‘UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK 
ANIMDI’

Olay günü 3 kardeşiyle birlikte 
sohbet ettiklerini ve suyun sürekli 
gözüne çarptığını belirten Ramazan 
Karaman, insanların üzerine dökül-
mesin diye yağmur suyunu boşalt-
mak istediğini söyledi. Çek pasla 

aşağıdan yukarı doğru vurduğunu 
söyleyen Karaman, “Çek pasla bera-
ber bu taraftan iteleyince su bir anda 
benim üzerime geldi. O an yaşayıp 
yaşayabileceğim unutulmayacak en 
büyük anımdı. Çünkü o 5-10 saniye 
hiçbir şey hatırlamıyorum. Önüm-
den soğuk su girdi, ön tarafa gelince 
refleks oldu, bu sefer sırtımdan gir-
di. Bu sefer ben öylece kaldım. O an 
öyle oldu” dedi.

‘ŞAMPUAN YOK MUYDU FALAN 
DİYENLER VAR’

Kardeşinin görüntüleri sosyal 
medyada paylaştığını ifade eden Ra-
mazan Karaman, “Benim hiçbir şey-
den haberim yok. Telefonum çaldı, 
arayan bir arkadaşım. ‘Ucuz sabun-

lardan yok muydu, onu da alsaydın’ 
dedi. Ben de ‘nerede gördün’ dedim, 
söylemedi, güldü. Biraz konuştuk 
kapattık. Sonra başka arkadaş aradı. 
Baktım arayanlar iyice artıyor. Hat-
ta arkadaşın birisi bayağı ısrar ettim 
sordum nereden gördüğünü, ‘şam-
puan yok muydu’ falan diyenler var. 
Kardeşimi aradım. Ben bir girdim 
zaten herkes görmüş, eşim dahi ara-
dı. Dükkan komşuları geliyor, ‘bizim 
önümüzdeki çadırda da su var onu 
atsana’ falan, herkes görmüş. On-
dan sonra bile hala arayanlar, dalga 
geçenler var” ifadelerini kullandı.
‘BAŞKASINDA BÖYLE BİR ŞEY OLSA 

GİDER KOLUNA GİRERDİM’
Üzerine yağmur suyu döküldü-

ğünde herkesin güldüğünü anlatan 
Karaman, “İki tane kardeşim vardı, 
yani ben sadece gülme sesi duyarım 
ama bir taraftan kızacağım. Ama suç 
tamamen kendimde ben onların ye-
rinde olsam belki ben de gülerdim 
ama tekrar başkasında böyle bir şey 
olsa gider koluna girerdim, moral 
vermeye çalışırdım. Çünkü o an ta-
mamen farklı bir an. O an gülenleri 
duyuyorum ama idrak edemiyorum 
o soğuğun etkisiyle” diye konuştu.

Her sabah montunu gördüğün-
de bile o anın aklına geldiğini akta-
ran Karaman, “Her gün burayı gör-
düğümde de dahi o an tekrar oluyor. 
Gerçekten değişik bir duygu. Çadırı 
sağlama aldık ama iş işten geçti 
yani” dedi.

‘KAZA GEÇİRDİM 
BU KADAR ARAYAN OLMADI’
Yaşadığı olayı suyla gelen şöh-

ret olarak tanımlayan Ramazan 
Karaman, “O kadar arayan oldu ki. 
Benim hiçbir arkadaşım bu kadar 
aramadı veya bu kadar geçmiş ol-
sun diyen olmadı. Kaza geçirdim 
bu kadar arayan olmadı. Sadece tek 
cümle yazanlar oldu. Ama bu olayı 
bana ısrarla sordular. Her dükkan 
komşum özellikle cadde üzerinde 
bizim çadırda da su var onu atıver, 
güzel duş almışsın diyenler falan 
oldu. Bütün insanlara şunu söyleye-
yim. Atacakları her adımda dikkatli 
olsunlar. Sonra felek şaşıyor yani” 
şeklinde konuştu. n İHA

Karapınar Müftülüğü Mehmet 
Akif Erkek Kuran Kursu tarafından 
hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi. 

Yeni Belediye Düğün Salonu’n-
daki törene, vatandaşlar yoğun ilgi 

gösterdi.  Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan 
programda,  Mehmet Akif Erkek 
Kur’an Kursu ile ilgili sinevizyon 
gösterimi yapıldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ali Öge, 
hafızlığın önemi hakkında sunum 
yaptı. Daha sonra tekbirler eşliğinde 

hafızlar sahneye davet edildi. Hafız-
lara ödülleri İlçe protokolü tarafın-
dan verildi. 

Program, yapılan hatim duası ile 
sona erdi. n AA

Karapınar’da hafızlık icazet töreni yapıldı
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Genç girişimci Ali Arslan tarafından kurulan Promotto Endüstriyel Temizlik Ürünleri, sektöre yeni bir soluk olacak. Promotto ile kaliteden 
taviz vermeden yoluna emin adımlarla devam eden Arslan, sektörde önce Anadolu’ya sonrasında ise dünyaya açılmayı hedefliyor 

Konya’dan Anadolu’ya, 
Anadolu’dan dünyaya!
Genç girişimci Ali Arslan tara-

fından kurulan Promotto Endüstri-
yel Temizlik Ürünleri, sektöre yeni 
bir soluk olacak. Medya, basın-ya-
yın, otomotiv ve gıda sektöründe 
faaliyet gösteren genç girişimci Ali 
Arslan, Endüstriyel Temizlik Ürün-
leri sektöründeki açığı görerek bu 
alanda yatırım yapmaya karar ver-
di. Yapılan fizibilite çalışmalarının 
ardından sektöre adım atan Arslan, 
kısa sürede sektörde ses getiren bir 
konuma geldi. Kağıt, deterjan, teks-
til, poşet, ekipman ve aparat grup-
ları gibi geniş yelpazeli bir ürün 
çeşidinin satış ve pazarlamasını ya-
pan Arslan, sektörde büyük oyuncu 
olmayı planlıyor. Bu anlamda sağ-
lam adımlarla yoluna devam eden 
Arslan, Konya’dan İç Anadolu’ya, İç 
Anadolu’dan da dünyaya açılmayı 
hedefliyor. 

YENİ BİR SOLUK OLACAKLAR 
Medya, basın-yayın, otomotiv 

ve gıda sektörünün ardından En-
düstriyel Temizlik Ürünleri sektörü-
ne giren Ali Arslan, yeni şirketi olan 
Promotto ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. “Temizliği işinize taşıyo-
ruz” mottosu ile şirketi kurduklarını 
belirten Arslan, hali hazırda faaliyet 
gösterdikleri medya, basın-yayın, 
otomotiv ve yeme-içme sektörle-
rinden gelen birikimlerini endüstri-
yel temizlik sektörüne aktaracakla-
rını söyledi. 

Sektöre yeni bir soluk getire-
ceklerini dile getiren Arslan, şunları 
kaydetti, “Hedefimiz sadece temiz-
lik ürünleri satmak değil, portfö-
yümüzdeki müşterileri ve faaliyet 
gösterdikleri sektörü doğru analiz 
ederek firmaya özel temizlik ürünü 
çözümleri geliştirmektir. 

Onlarca marka ve yüzlerce farklı 
ürün çeşidimiz ile şimdilik Konya’da 
faaliyet göstermenin yanı sıra yakın 
vadede İç Anadolu, uzun vadede 
ise Anadolu’nun dört bir yanına 
şubeler açmayı planlıyoruz. Kağıt, 
deterjan, tekstil, poşet, ekipman ve 
aparat grupları ile ekonomik ürün 
ve modellerden, premium ürün ve 
modellere kadar her bütçe ve isteğe 
göre çözümler geliştirmekteyiz.

Promotto olarak önceliği kali-
te ve zamanlama olan firmaların 
temizlik ürünlerinde çözüm ortağı 
olmaya hazırız.”

ÖNEMLİ BİR MİSYON VE VİZYONLA
Promotto olarak, önemli bir 

misyon ve vizyonla yola çıktıklarını 
dile getiren Arslan, “Misyonumuz; 
öncelikle Konya’mızın kurumsal 
firmaları olmak üzere Türkiye’nin 
kurumsal firmalarına temizlikte ih-
tiyaç duydukları ürünleri kaliteli bir 
şekilde zamanında ulaştırmaktır. 
Vizyonumuz; sürekli gelişen ürün 
çeşitliliğimiz ile kalitede daima ile-
riyi hedefleyerek sektörün hep bir 
adım önünde olmak” dedi. 

BU ALANDAKİ AÇIĞI GÖRDÜM
Endüstriyel temizlik ürünle-

ri sektörüne neden girdiğiyle ilgili 
detaylı bilgi veren Arslan, sektör-
de büyük bir açık olduğuna dikkat 
çekti. 

Bu nedenle endüstriyel temizlik 
ürünleri sektörünü tercih ettiğini 
dile getiren Arslan, şunları söyledi, 
“Sektördeki bu açığı kapatmak ve 
kaliteli ürünü oldukça uygun fiyat-
lara vatandaşlarımıza sunmayı he-
defliyoruz. Firmamız Rekortmen ve 
Rekortmen Skor’un İç Anadolu Ba-
yiliğini temsil ediyor. Bunun yanısı-
ra, farklı marka ve çeşit ürünler de 

satıyoruz. Ama Rekortmen Skor’un 
İç Anadolu’da büyümesi için eli-
mizden geleni yapacağız.”

7 BİN KALEME YAKIN ÜRÜN VAR
Arslan, endüstriyel temizlik 

alanında birçok kalem ürün satışı 
yaptıklarını söyledi. Yaklaşık ola-
rak 7 bin kalem ürün bulunduğu 
vurgulayan Arslan, “Kağıt gurubu, 
deterjan gurubu, ambalaj gurubu 
gibi. Bunların hepsi birer kendi ba-
şına bir iş gibi görünüyor. Ama şir-
ketimiz 7 bin kalem ürünü eklinde 
bulundurup bu ürünleri müşteriye 
temin edecek altyapıya sahip. Bu 
sektör çok geniş bir sektör. Sektörde 
çok büyük üretimler yapan firmalar 
olduğu gibi, merdiven altı üretimler 
de var. Bu nedenle her markaya gü-
ven olmuyor. Nihayetinde sattığınız 
marka sizi temsil ediyor. Ürünler 
müşteriler nezdinde olumlu ya da 
olumsuz etkiler bırakabiliyor.  Bu 
nedenle olabildiğince devamı olan, 
sürekliliği olan markaları müşteri-
lerimize ulaştırmaya çalışıyoruz” 
dedi. 

Arslan, kaliteli ürün satışı yap-
mak için, öncesinde titiz bir araştır-

ma yaptıklarını anlattı. Sattıklarını 
ürünlerden numuneler alıp, hali 
hazırdaki müşterilerine sundukları-
nı, gelen tepkilere göre de bu ürün-
lerin satışını yaptıklarını dile getiren 
Arslan, şunları söyledi, “Biz ürünleri 
sektöre girmeden önce hazırda olan 
müşterilerimize numuneler verdik. 

Numunelerin geri dönüşlerine 
bakarak karar verdik. Fiyatına göre 
çeşitliliğini de belirledik. Ama hiçbir 
olumsuzluk çıkmadı, ürünlerimize 
olan memnuniyet oldukça iyi du-
rumda. Olası bir olumsuz durumda 
da verdiğimiz ürünün her zaman 
arkasındayız. Bir de müşterilerimi-
ze şunu söylüyoruz; sipariş verdik-
ten sonra ürünleri en geç 24 saat 
içerisinde kapısının önünde. Bu 
durum müşteride olumlu tepkilere 
neden oluyor. Müşterinin ayağına 
ve zamanında ürün verebiliyoruz. 
Diğer sektörlerimizin de verdiği 
güçle, verdiği çevresel faktörle, bu 
şirketimizi de büyütmek için emin 
adımlarla yolumuza devam ediyo-
ruz.”

İÇ ANADOLU HEDEFİ
Şuanda Konya ve ilçelerine 

hizmet verdiklerinin bilgisini ve-
ren Arslan, bu ağı genişletmek için 
çalışmayı sürdürdüklerini anlattı. 
Bu anlamda önemli hedeflerinin 
olduğuna dikkat çeken Arslan, “Di-
ğer illerle ilgili de çalışmalar yürü-
tüyoruz. Özellikle Konya’ya yakın 
olan illerle ilgili hedeflerimiz var. 
Uzun vadede İç Anadolu hedefimiz 
var. Rekortmen ve Rekortmen Skor 
markalarının deterjan gurubundaki 
üretimi kısa süre içinde başlayacak. 
Bu sürecin başlamasıyla sektörün 
İç Anadolu’daki nabzını tutmak 
için bir ağ kuracağız. Ar-Ge’lerimizi 
buna göre yapıyoruz. Bizim pera-
kende satışımız olduğu gibi toptan 
satışımız da var. Toptan olarak 
çalıştığımız firmalarımız da bizim 
ürünlerimizin geniş yelpazelere ya-
yılmasında büyük katkıları oluyor” 
diye konuştu. 
GENİŞ BİR MÜŞTERİ PORTFÖYÜ VAR

“Konya çok büyük bir sanayi 
şehri” diyen Arslan, bu anlamda 
Konya’daki üreticilerden de bayilik 
teklifi aldıklarını söyledi. Şu anda 
mevcut bayisi oldukları markayı 
ön plana çıkardıklarını ifade eden 
Arslan, “Tabi biz öncelikle bayisi 
olduğumuz markayı ön plana çı-
karıyoruz ama biz ticaret adamıyız. 
Ürün düzgün olduğu sürece bütün 
ürünleri satmak para kazandığımız 
sürece bir sorun olarak görülmü-
yor” dedi. 

Müşteri portföyleri ile ilgili de 
detaylı bilgi veren Arslan, şunları 
aktardı, “Eğitim kurumları, resto-
ranlar, fabrikalar, resmi kuruluş-
lar gibi yerlere ürün veriyoruz. Bu 
ürünlerin girmediği yer kalmadı 
aslında. Hal böyle olunca talep çok 
fazla. Hızlı tüketim malı olması, 
verdikçe tükeniyor olması devamı-
nın gelmesini sağlıyor. Ama daha 
çok restoran ve okullarda tüketi-
liyor. Bu anlamda oralara çok çalı-
şıyor. Tabi bizim bu noktada yurt 
etme gibi bir durumumuz yok. 
Müşteri memnuniyeti ile her türlü 
yere satışımızı yapabiliyor.”

SATTIĞIMIZ ÜRÜNLER YERLİ 
ÜRETİM

Arslan, yerli üretime destek 
verdiklerini söyledi. Bu anlamda 
sattıkları ürünlerinin büyük bir ço-
ğunluğunun yerli üretim olduğunu 
belirten Arslan, “Sattığımız ürün-

lerin büyük bir kısmı yerli üretim. 
Özellikle kağıt ve deterjan gurubu 
yerli üretim. Ama bunlar ne kadar 
da yerli üretim olsa, hammadde-
lerin çoğu dışarıdan geliyor. Bu 
anlamda döviz kurlarındaki dalga-
lanmalar, ürünlerimizin fiyatlarını 
etkiliyor. Ama ülkemizin gidişatı 
oldukça iyi, ekonomik anlamda iyi 
gidiyoruz” ifadelerini kullandı. 

DİJİTALLEŞMEYE AYAK 
UYDURUYORUZ

Günümüzün dijital kolaylık-
larına ayak uydurmak gerektiğini 
vurgulayan Arslan, Promotto olarak 
bu alanda çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Kısa süre içerisinde gerekli 
altyapıyı kurup, dijital alanda satış-
larını sürdürmeye başlayacaklarını 
bildiren Arslan, şu bilgileri verdi, 
“Dijitalleşen dünyaya ayak uydur-
maya çalışıyoruz. Bu anlamda diji-
talleşme noktasında çalışmalarımız 
sürüyor. İnternet altyapısı ile satış 
yapabileceğimiz bir ortamı sağla-
mak adına şuanda çalışmalarımız 
sürüyor. Bu çalışmayı da kısa süre-
de bitirip, internet aracılığıyla satış-
larımızı sürdüreceğiz.” 
AHİLİK FUARI ÖNEMLİ BİR İŞ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 
ilk defa Konya’da gerçekleştirilen 
“Ahilik ve İş Ahlakı Zirvesi” konu-
sunda da değerlendirmelerde bulu-
nan Arslan, “Cumhurbaşkanlığı Hi-
mayelerinde gerçekleştirilen zirve 
çok başarılı bir çalışma oldu. Biz de 
Promotto olarak zirvede stant açtık. 
İlkinin Konya’da oluyor olması ayrı 
mutlu etti ve esnaflara moral oldu. 
Biz fuardan memnun ayrıldık. Hem 
eşimiz dostumuz yaptığımız işi öğ-
rendiler hem de dışarıdan ziyaret-
çilerle görüşme fırsatı bulduk. Bu 
konuda çok fazla emeği olan Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-
ği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak’a, Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk’e, 
yine bir ahilik örneği sergileme 
amaçlı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Konya Genç Girişim-
ciler İcra Kurulu olarak 7 firmayla 
fuara katılım sağladık. Bu süreçte 
bizlere bu imkanı sağlayan TOBB 
Genç Girişimciler Kurulu Konya 
İcra Kurulu Başkanı Mehmet Emin 
Gürbüz’e teşekkür ediyorum.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Arslan
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Yaban hayvanları 
için doğaya yem bırakıldı

Aksaray Polisi’nden 
karayolları uygulaması

Seydişehir ilçesinde kar yağı-
şının etkili olduğu Madenli Yay-
lası’nda yaban hayvanları için do-
ğaya yem bırakıldı. Kaymakamlık, 
Seydişehir Belediyesi, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdür-
lüğü, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Beyşehir Şefliği ve Seydişehir 
Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 
tarafından Madenli Yaylası bölge-
sinde bulunan farklı noktalara ya-

ban hayatını koruma amaçlı yem 
bıraktı.

Yemleri, Seydişehir Kaymaka-
mı Aydın Erdoğan, Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, Orman ve Su 
işleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürü 
Mustafa Tuğrul Şahin, Avcılık ve 
Atıcılık Spor Kulübü Başkanı So-
ner Güler ve Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Beyşehir Şube Şefliği ekip-
leri birlikte bıraktı.n AA

Aksaray’da trafik ve asayiş 
ekipleri kara yollarında geniş gü-
venlik önlemleri alarak hem trafik 
güvenliğini sağlıyor hem de dene-
timler yapıyor. Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi 
ve Asayiş Şubesi ekipleri kara yol-
larında geniş güvenlik önlemleri 
alarak hem trafik güvenliğini sağ-

lıyor hem de uygulamalarını ara-
lıksız sürdürüyor. Trafik ve asayiş 
ekipleri, Aksaray Adana, Konya, 
Ankara ve Nevşehir kara yolların-
da görev alırken, birçok alanda da 
uygulama yapıyor. Zaman zaman 
jandarma ekiplerinin de katıldığı 
uygulamalarda tüm araçlar kont-
rolden geçiriliyor.n İHA

Aracın kaputunu kırıp 
40 saniyede akü çaldılar

Bir araçtan akü çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. 40 saniye içinde aküsü çalınan 
araç sahibi, izlediğimiz filmdeki “Baba akü yok” sahnesi gerçek oldu diye konuştu

Konya’da aracını park eden bir 
kişiyi takip eden iki şüpheli, aracın 
kaputunu kırarak açtıktan sonra 
aküyü çaldı. Bu anlar güvenlik ka-
merasınca anbean görüntülenir-
ken, araç sahibi, “Baba akü yok’ 
izlediğimiz Türk filmindeki sahne 
gerçek oldu, sonucunda biz rezil ol-
duk” dedi.

Olay, 27 Aralık Cuma günü 
saat 18.00 sıralarında merkez Me-
ram ilçesi Uluırmak Saka Mahallesi 
Kardeşler Sokak üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, kent 
merkezindeki işlerini hallettikten 
sonra aracını apartmanın otopark 
kısmına park eden H.Y. evine çıktı. 
Gece saatlerinde çocuğu rahatsız-
lanan H.Y, aracını çalıştırmak için 
aşağıya indiğinde aracını çalıştıra-
madı. Otomobilin marşına elektrik 
gelmediğini fark eden H.Y., aracı-
nın kaputunun açık olduğunu fark 
ederek motor bölümündeki arızayı 
tespit etmek istedi ancak aracın 
aküsünün olmadığını fark edince 
rahatsızlanan çocuğunu arkada-
şının aracı ile hastaneye götüre-

rek tedavi ettirdi. Hastane dönüşü 
aparmanın altında bulunan bir iş 
yerinin güvenlik kamerasını ince-
leyen H.Y., iki kişinin araçla olay 
yerine gelerek aracın kaputunu 
açtıklarını ve 40 saniyede aküyü 
çaldıklarını gördü. Görüntüleri in-

celeyen araç sahibi H.Y. durumu 
polis ekiplerine bildirdi. Polisin olay 
yerindeki incelemesinin ardından 
şüpheli şahısların yakalanması için 
çalışma başlatıldı. İş yeri güvenlik 
kamerasına yansıyan görüntülerde, 
iki şahsın beyaz bir araçla sokağa 

gelerek aracın kaputunun kilidini 
kırarak aküyü söküp olay yerinden 
geldikleri araçla ayrıldıkları görülü-
yor.

‘HAKKIMI SONUNA KADAR 
ARAYACAĞIM’

Aracından akü çalınan H.Y., 
“Olay günü aracımla çarşıdan gel-
dim ve aracımı park ederek eve 
çıktım. Daha sonra saat 18.00 sıra-
larında iki kişi araçla gelip aracımın 
kaputunu zorlayarak akümü çalıp 
götürmüşler. İkisinden de davacı-
yım, sonuna kadar hakkımı araya-
cağım. Daha sonra pazar günü saat 
05.00 sıralarında çocuğum rahat-
sızlandı aracımın başına geldiğim-
de akümün çalındığını fark ettim ve 
haliyle beni rezil ettiler. Vatandaş-
larımızın biraz daha duyarlı olması-
nı istiyorum. Böyle araçla uğraşan 
kişileri polise ihbar etsinler memur 
arkadaşlar da gelip sorsunlar. Son 
olarak da gülme komşuna gelir 
başına, ‘Baba akü yok’ izlediğimiz 
Türk filmi gerçek oldu sonunda ise 
biz rezil olduk” dedi.
n İHA
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Kulu ilçesinde çeşitli adreslerden eşya 
çaldığı ve arı kovanlarına zarar verdiği iddia 
edilen bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye 
göre, Kulu’da bir çiftlikte traktör aküsü, el 
arabası, demir parmaklıkları çaldığı ve arı 
kovanlarına zarar vererek arıların ölmesi-
ne neden olduğu iddia edilen E.S. Kulu İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafın-
dan yakalandı. Gözaltına alınan Ş.E. emni-
yetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. n İHA

Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 
kişi, suçüstü yakalandı. 

Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, Tepecik Mahallesi Ketenci mevkisinde 
izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzeri-
ne bölgeye gitti. 

Ekipler kazı yapan Ş.K., Ş.Ç. O.K. ve 
H.E.’yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 
4 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na götürüldü. n DHA

Kulu’da hırsızlık 
şüphelisi tutuklandı

Seydişehir’de kaçak 
kazıya 4 gözaltı

Karaman’da iki yıl önce 79 küçük-
baş hayvanı çaldığı iddiasıyla gözaltına 
alınan şüpheli tutuklandı. 

Merkeze bağlı Taşkale köyünde ya-
şayan M.S. (57), 10 Ağustos 2018’de 
jandarmaya giderek 79 koyunun çalın-

dığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 
Şüpheli ya da şüphelilerin bulun-

ması için çalışma başlatan jandarma 
ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu 
olayı gerçekleştiren kişinin M.Y. (39) 
olduğunu tespit etti. Harekete geçen 

ekipler, düzenledikleri operasyonda 
şüpheli M.Y’yi gözaltına aldı. Karaman 
İl Jandarma Komutanlığında işlemleri 
tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün 
ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğin-
ce tutuklandı.n AA

79 koyun çalan hırsız tutuklandı

İki aracın çarpışma anı kamerada

Konya’da iki otomobilin çarpma 
anının görüntüsü şehir polis kame-
ralarına yansıdı. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 
paylaştığı şehir polis kamerasına 

yansıyan kaza, Selçuklu ilçesi Yeni 
İstanbul Caddesi üzerinde meyda-
na geldi. 

Edinilen bilgiye göre, merkez is-
tikametinden Bosna Hersek Mahal-

lesi istikametine seyir halinde olan 
bir otomobil ile Fırat Kavşağı’ndan 
Yeni İstanbul Caddesi’ne çıkmak 
isteyen otomobil çarpıştı. 

Kaza anı ise şehir polis kamera-

sına yansıdı. 
Görüntülerde iki araçtan birinin 

kırmızı ışık ihlali yapması sonucu 
diğer otomobille çarpışması görü-
lüyor. n İHA
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Takip ettikleri araca ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden olan sanıklardan 2’si ceza almış, 3’ü ise ser-
best bırakılması kararı bir üst mahkemeye taşındı. Sanıklar ise, aldıkları cezanın çok ağır olduğunu iddia etti

Aldıkları cezanın çok
ağır olduğunu söylediler

Takip ettikleri, içinde 5 kişi bu-
lunan otomobile ateş açarak, 1 ki-
şinin yaralanmasına neden olduk-
ları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 
Aziz Kocayiğit (25) ve Muhammet 
Ali Yorgun (23), yerel mahkemece 
2 kişiye yönelik ‘kasten öldürmeye 
teşebbüs’ suçundan 18 yıl 4’er ay 
hapis cezasına çarptırıldı. 

Diğer 3 kişiye yönelik eylem-
leriyle ilgili de sanıkların beraatına 
karar verdi. Yargıtay 1’inci Ceza 
Dairesi sanıklara, bu kişilere yönelik 
de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ su-
çundan ceza verilmesini isteyerek, 
yerel mahkemenin kararını bozdu. 
Muhammet Ali Yorgun’un amcası 
Mahmut Yorgun, ‘’Yaralanan kişi ve 
diğer kişiler davacı olmadı. Bize göre 
çok ağır bir ceza oldu’’ dedi. 

Olay, 24 Aralık 2014’te merkez 
Meram ilçesinde meydana geldi. 
Aziz Kocayiğit, iddiaya göre arkadaşı 
Oğuzhan Koyunsever’in bıçakladığı 
Ali Çalışır’ın (35), tedavisinin ardın-
dan geldiği polis merkezinden ifade 
verip otomobiliyle ayrıldığını fark 
etti. Kocayiğit, yanındaki arkadaşı 
Muhammet Ali Yorgun ile Çalışır’ın 
peşine düştü. Aracıyla, Çalışır’ın oto-
mobilinin önünü kesip, tabancayla 
ateş açtı. Çalışır’ın yanındaki Anşana 
K. (50) sol omzundan vurulup yara-
landı. Olay sonrası kaçan Aziz Koca-
yiğit polis ekiplerince yakalandı.

‘ARACIN DURMASI İÇİN LASTİĞE 
ATEŞ ETTİM’

Gözaltına alınan Aziz Kocayiğit, 

emniyette verdiği ifadesinde, Ali Ça-
lışır ile arkadaşı Oğuzhan Koyunse-
ver’in kavga ettiğini ve ayırmaya ça-
lıştığını belirterek, ‘’Ben ayırmak için 
aralarına girdim. Ali Çalışır, bana da 
vurmaya başladı. Yerden aldığı taşla 
her yerime vuruyordu. Ali Çalışır’ın 
elinde şiş olduğunu görünce olay ye-
rinden uzaklaştım. 

Bir arkadaşımın arabasını alıp 
arkadaşım Muhammet Ali ile birlik-
te polis merkezinin önüne geldim. 
Ali’nin arabasının hareket ettiğini 
gördüm. Bir süre takip ettikten son-
ra aracımı, onların önüne kırdım ve 
durdular. Ben kapıya yöneldiğimde, 
otomobille kaçmaya başladılar. Ben 
aracın durması için lastiğine doğru 
ateş ettim’’ dedi.

Tabancanın tutukluluk yaptığını 
öne süren Kocayiğit, ‘’Tabanca ilkin-
de tutukluluk yaptı, ikinci attığımda 
silah ateş aldı. 4 el ateş ettim. Aracın 
lastiğine ve bagaj kısmına korkut-
mak amaçlı ateş ettim. Araçta Ali 
Çalışır ve yeğeni olduğunu sanıyor-
dum. Başka birilerinin olduğunu 
bilseydim ateş etmezdim” diye ko-
nuştu. İfadesinin ardından adliye-
ye sevk edilen Kocayiğit, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 

KARŞI TARAF ‘UZLAŞTIK’ DEDİ, 
ŞİKAYaETTEN VAZGEÇTİ

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ‘kasten adam öldürmeye 
teşebbüs’ suçundan yargılanan Aziz 
Kocayiğit, mahkemedeki savunma-
sında tabancayla ateş eden kişinin 

o sırada yanında bulunan arkadaşı 
Muhammet Ali Yorgun olduğunu 
öne sürdü. Bunun üzerine Yorgun 
da gözaltına alındı. 

Suçlamayı kabul etmeyen Yor-
gun, tabancanın Aziz Kocayiğit’e 
ait olduğunu ve onun ateş açtığını 
söyledi. 

Yorgun da mahkeme kararıyla 
tutuklandı. Bu sırada olay sırasında 
yaralanan Anşana K. ile Ali Çalışır, 
yanlarında bulunan Fatma Çalışır, 
Hüseyin Çalışır ve Kamer Öztürk, 
karşı tarafla uzlaştıkları gerekçesiyle 
şikayetlerinden vazgeçti. 

18 YIL 4’ER AY HAPİS CEZASI
Tutuklu Aziz Kocayiğit ve Mu-

hammet Ali Yorgun, yargılandıkları 
Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkeme-
si’nce 2016 yılı Şubat ayında görü-

len karar duruşmasında, otomobil-
deki Fatma Çalışır, Hüseyin Çalışır 
ve Kamer Öztürk’e karşı ‘kasten öl-
dürmeye teşebbüs’ suçundan bera-
atlarına karar verildi.  

Aziz Ali Çalışır ve Anşana K.’ye 
yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ 
suçlarından ise 18 yıl 4’er ay hapis 
cezası ile tutukluluk hallerinin deva-
mına karar verildi. 

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN 
KARARINI BOZDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sa-
nıklar Aziz Kocayiğit ve Muhammet 
Ali Yorgun’un, ‘kasten adam öldür-
meye teşebbüs’ suçunun otomobil-
deki diğer 3 kişiye yönelik olarak da 
değerlendirilmesi gerektiğini belir-
tip, yerel mahkemenin aldığı hük-
mün bozulmasına karar verdi. 

Sanıklardan Muhammet Ali 
Yorgun’un amcası Mahmut Yorgun, 
Yargıtay’ın aldığı karara tepki gös-
tererek şunları söyledi: “Yeğenime 
yerel mahkeme 18 yıl hapis cezası 
verdi. Yargıtay ise bu kararı bozdu 
ve daha fazla ceza verilmesini talep 
ederek dosyayı yerel mahkemeye 
geri gönderdi. Bu olaya adaletsizlik 
gözüyle bakıyoruz. Bunun düzeltil-
mesini talep ediyoruz. Yaralanan kişi 
ve diğer kişiler davacı olmadı. Bize 
göre çok ağır bir ceza oldu. 

Yargıtay’ın cezayı bozmasıyla 
daha fazla ceza alacaklar. Bir yara-
lama suçunda, verilebilecek bir ceza 
olmadığı kanaatindeyiz.’’
n DHA

Bozkır Belediyesi 
çalışanlarının kar mesaisi

Beyşehir’de 2019’da 475 
çift nikah masasına oturdu

Bozkır’a mevsimin ilk karı-
nın düşmesinin ardından Bozkır 
Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğü görevlileri ilçeye bağ-
lı mahallelerin tamamında hiz-
metlerini aksatmadan yürütüyor. 
Kar yağışı sonrası ilçeye bağlı 52 
mahallenin tamamında, kapanan 
yolları hızla açan Bozkır Belediyesi 
çalışanları, vatandaşların mağdur 
olmaması için çalışmasını aralıksız 
sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde takip eden 
İlçe Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, “İlçemizde kar yağışından 

kaynaklı herhangi bir mağduri-
yetin yaşanmamasından dolayı 
mutlu mutluyuz. 52 mahallemi-
zin tamamında tüm ekiplerimizle 
birlikte seferber olduk, gece geç 
saatlerden sabahlara kadar kar 
yağışından kapanan yolları açtık. 
Bu hummalı çalışmalardan dola-
yı tüm personellerimize teşekkür 
ederim. İlçemiz, geçtiğimiz yıllara 
oranla bu sene iyi bir yağış alıyor. 
Yağışın bu denli iyi olması, tüm 
ilçe sakinlerimizin yüzünü güldür-
meye devam ediyor.” dedi.
n AA

Beyşehir ilçesinde, geride ka-
lan 2019 yılında 475 çiftin dün-
yaevine girdiği bildirildi. Beyşehir 
Belediyesi Evlendirme Memurlu-
ğu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 
2020 yılının gelmesiyle birlikte 
geride kalan 2019 yılının ilçedeki 
evlenme istatistiklerinin de belli 
olduğu belirtildi.

Buna göre, 2019 yılının 12 
aylık döneminde Belediye Evlen-
dirme Memurluğu’na evlilik için 
başvuruda bulunan 475 çiftin ni-

kahlarının kıyıldığı belirtilerek, “Bu 
nikahların 12’si yabancı uyruklu 
kişiyle evlilik şeklinde, 5’i mah-
keme kararı, 11’i ise anne baba 
rızasıyla gerçekleşti. 2018 yılında 
dünyaevine giren çift sayısı Beyşe-
hir’de 526 idi. 2017’de bu rakam 
540, 2015’te 542 ve 2014’te ise 
521 olmuştu. Buna göre, ilçemizde 
son 5 yılda en az dünyaevine giren 
çift sayısının 2019’da gerçekleşti-
ğini söyleyebiliriz” denildi.
n HABER MERKEZİ

Otomobilinin lastikleri çalındı!
Konya’da, Sadettin Kır’a ait park ha-

lindeki otomobilin iki lastiği çalındı. Kır, 
“Benim lastiğimden ne istiyorlar? Emekli 
bir adamım. Benim her şeyim bu” diye 
konuştu. Olay, merkez Karatay ilçesi 
Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık 
Sokak üzerinde meydana geldi. Sadettin 
Kır, dün saat 21.30 sıralarında 42 AKU 
91 plakalı otomobilini park edip, evine 
gitti. Şüpheli ya da şüpheliler, otomobilin 
sağ tarafındaki iki lastiği çaldıktan sonra 
kaçtı. Sabah otomobilin yanına gelen Kır, 
iki lastiğinin olmadığı görüp, şok yaşadı. 
Kır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Otomobilimi park edip, evime gir-
dim. Gece yarısı pencereden baktım, 
bir olumsuzluk yoktu. Sabah aracımın 
yanına geldiğimde, iki tekerin olmadı-
ğını gördüm. Altına takoz koyup, lastiği 
götürmüşler. Ben emekli bir adamım. 
Benim her şeyim bu. Benim arabamın 
lastiğinden ne istiyorlar? Binadan birileri 
görüp, ihbarda bulunmuş. Polis gelme-
den diğer 2 lastiği çalamadan kaçmışlar.”

Kır, bir arkadaşından aldığı ödünç 
lastikleri otomobile taktı. Polis, lastikleri 
çalan şüpheli ya da şüphelileri yakala-
mak için çalışma başlattı. n DHA

İslam, temizlik dinidir. Cenabı Hak 
Müslümanlara namaz, tavaf, Kur’an 
okumak gibi bazı ibadetlerden önce ab-
dest almalarını, bedenlerini, elbiselerini 
ve çevrelerini temiz tutmalarını emret-
miştir. Peki İslam’da temizliğin sebep 
ve hikmetleri nelerdir? İslam’da asıl 
olan ruh temizliği olmakla birlikte, za-
hiri temizlik bunun vazgeçilmez bir va-
sıtası kabul edilmiştir. Vasıta olmadan 
gayeye ulaşmak mümkün olmadığı 
gibi gayeye ulaştırmayan vasıtanın da 
kıymeti yoktur. Bu sebeple Cenabı Hak, 
kullarının hem maddi hem de manevi 
olarak her türlü kirlerden arınmasını is-
temektedir. Yeni iman eden kişiye gus-
lün, ibadet edecek kişiye de abdestin 
emredilmesi bundan kaynaklanır.

İslam, temizlik dinidir. Cenabı Hak 
Müslümanlara namaz, tavaf, Kur’an 
okumak gibi bazı ibadetlerden önce 
abdest almalarını, bedenlerini, elbise-
lerini ve çevrelerini temiz tutmalarını 
emretmiştir. Bu sebeple Müslümanla-
rın temel kaynakları olan ilmihal, fıkıh 
ve hadis kitapları temizlik konularının 
işlendiği bölümlerle başlar. Ayeti keri-
mede şöyle buyrulur: “Ey iman eden-
ler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman 

yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi 
yıkayın; başlarınızı mesh edip, topukla-
ra kadar ayaklarınızı da (yıkayın)! Eğer 
cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın! 
Hasta yahut yolculuk halinde bulunur-
sanız yahut biriniz tuvaletten gelirse 
yahut da kadınlara dokunmuşsanız 
(cinsi münasebette bulunmuşsanız) 
ve bu hallerde su bulamamışsanız 
temiz toprakla teyemmüm edin de yü-
zünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi 
onunla meshedin! Allah size herhangi 
bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi 
tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) 
nimetini tamamlamak ister; umulur ki 
şükredersiniz.” (Maide, 6)

Ayeti kerimenin son kısmından 
anladığımıza göre abdest ve guslün 
insana sağladığı pek çok nimetler ve 
faydalar mevcuttur. Allah Teala bunları 
emretmekle kullarına olan nimetlerini 
tamamlamak istemektedir. Temizlik, 
meleklere yaklaştırıp şeytandan uzak-
laştıran ve kabir azabından kurtaran 
güzel bir haslettir. Temizlik, ruhun 
yücelip ihsan mertebesine çıkmasına 
ve Allah’a yaklaşmasına yardım eder. 
Bu yüzden ayeti kerimede: “…Allah 
temizlenenleri sever” buyrulmuştur. 

(Bakara, 222) Resulul-
lah (s.a.v) Efendimiz de: 
“Allah temizdir, temizliği 
sever” (Tirmizi, Edeb, 
41/2799) “Temizlik ima-
nın yarısıdır” buyurmuş-
tur. (Müslim, Taharet, 1)

Resulullah (s.a.v), 
abdest alan müminlerin 
küçük günahlarından 
kurtulacağını müjde-
lemiş, abdestli olduğu 
halde yeniden abdest alanlara Allah 
Teala’nın on hasene yazacağını haber 
vermiştir. (Tirmizi, Taharet, 44/58, 59)

Abdestin zahiri faydalarından bir 
kısmına şöyle temas edebiliriz: Ab-
dest azaları açıkta olduğu için çabuk 
kirlenir. Bu sebeple onları günde beş 
defa yıkamak, insana maddî ve manevi 
sıhhat verdiği gibi aklen ve zihnen uya-
nık olmasını da sağlar. Diğer taraftan 
insandaki tabii menfezlerin günde bir-
kaç defa temizlenmesi gerekir. Bunun 
sebebi daha çok buraların kirlenmesi 
ve neticede hastalıklara yol açmasıdır. 

Ağız ve burundan hava 
ve besin maddelerini al-
dığımızdan buraların sık 
sık temizlenmesi elbette 
faydalıdır. Abdest öncesi 
tuvalette yapılan taharet, 
istibra ve istincanın da 
çok büyük bir ehemmi-
yeti vardır. Abdest suyu 
sıcaksa damarları geniş-
leterek, soğuksa daral-
tarak, bilhassa kalpten 

uzak olan damarların esnekliğini ve 
zindeliğini sağlar. Bu ısı farkı, dolaşımın 
yavaşlaması sebebiyle dokularda biri-
ken besinleri umumi dolaşıma katar. 
Nitekim küçük yaşlardan beri abdest 
alan insanların damar sertliği, dolaşım 
bozukluğu, bunama gibi hastalıklara 
yakalandığı nadir görülmüştür. Abdest 
lenf dolaşımının (korunma sistemi-
nin) düzenli çalışmasına da yardımcı 
olur. Bunun yanında vücudun statik 
elektriğini de dengede tutar. Normalde 
bu elektrik deri altındaki minik kasları 
gerer ve sonunda işlemez hale geti-

rir. Yüzde oluşan erken kırışmalar 
bu sebepledir. Devamlı abdest alan 
insanların nur yüzlü olup derilerinin 
fazla kırışmamasının bir sebebi de, 

vücutlarındaki statik elektriğin devamlı 
dengede durmasıdır. 

Abdest alırken misvak kullanmak 
da mühim bir sünnettir. Resulullah 
(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Misvak, 
ağzı temizler, Rabbin rızasını kazandı-
rır.” (Nesai, Taharet, 5/5) “Eğer ümme-
time zor gelmeyeceğini bilseydim, her 
namaz (hazırlığın)da misvak kullanma-
larını emrederdim.” (Buhari, Cuma, 
8) Allah Resulü (s.a.v), sair vakitlerde 
de misvağa ehemmiyet verirdi. Gece 
teheccüd için kalktığında hemen mis-
vakla dişlerini temizler, abdest alır ve 
namaz kılardı. Yine evine girdiği zaman 
ilk yaptığı işi, dişlerini misvaklamak 
olurdu. (Müslim, Müsafirin, 139; Ta-
haret, 43-44)

Gusül (boy abdesti) ise sinir sis-
temini düzenler. Asab bozukluğunu 
hafifletip gönül huzuru bahşeder. Yor-
gunluğu giderir, vücudun dinlenmesini 
ve dinçleşmesini sağlar. Deri ve vücut 
sağlığı açısından da guslün ehemmi-
yeti aşikardır. Zira gusül abdesti, deri-

deki gözeneklerin açılıp rahatlamasını, 
vücudun kolayca teneffüste bulunma-
sını sağlar. 

Görüldüğü gibi İslam, her insanın 
mecburen yapması gereken temizliği, 
ibadet hüviyetine büründürmüş, böy-
lece insanın, temizlik yaparken aynı za-
manda bir ibadet neşvesi içinde olma-
sını da temin etmiştir. Hasılı, temizlik ve 
nezaket Müslümanların şiarıdır. Onlara 
göre temizlik, maddî, manevi, sıhhi ve 
dini yönlerden zaruridir. Temizlik olma-
dan ibadetleri hakkıyla ifa etmek bile 
mümkün değildir. Müslümanın hayatı 
temiz olduğu gibi vefatı da temizdir. 
Vefat ettiğinde cenazesi güzelce yı-
kanır, boy abdesti aldırılır ve tertemiz 
beyaz bir kefene sarılarak yine temiz bir 
toprağa emanet edilir. Kıyamet günü 
yine oradan temiz bir şekilde kalkması 
için dua edilir. Pislik ise bazen ölümle 
neticelenen, çoğu kez de bedeni zayıf-
latan ve güçsüz bırakan birçok hastalı-
ğın sebebidir. İnsanların ve hayvanların 
salgın hastalıklara yakalanmaları da 
umumiyetle pislik sebebiyledir. Pis ve 
hasta bir bedendeki kafa, doğru dürüst 
düşünemez. Hasta, cılız ve arık bir nes-
lin zürriyeti de sağlıksız olur.

ABDESTİN VE GUSLÜN HİKMETLERİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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Oprukçu’dan Başkan Altay’a ziyaret
Ereğli Belediye Başka-

nı Hüseyin Oprukçu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ile bir 
araya gelerek Ereğli’nin so-
runlarını aktardı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı 
makamında gerçekleşen top-
lantıda Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, Ereğli’de 
hayata geçirmeyi planladık-
ları ve fizibilite çalışmalarını 
başlattıkları Endüstri Bölgesi, 
Gıda İhtisas Bölgesi projelerin-
den Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundaki yollara ka-
dar birçok konuyu dile getirdi

EREĞLİ’NİN GELECEĞİ İÇİN 
İSTİŞAREDE BULUNDULAR
Ereğli Belediye Başkanı 

Hüseyin Oprukçu, huzur şeh-

ri Ereğli’yi inşa etmek nokta-
sında bir taraftan var gücüyle 
çalışmaya devam ederken 
diğer taraftan da istişarelerini 
sürdürüyor. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’la bir araya ge-
lerek Ereğli’nin geleceği için 
istişarelerde bulunan Başkan 
Oprukçu, Ereğli’de istihdamı 
artırmak, ekonomik kalkın-
mayı sağlamak adına uygula-
maya koymaya hazırlandıkları 
Endüstri Bölgesi ve Gıda İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi 
hakkında bilgi verip Akhüyük 
Termal Kaplıcalarının sosyal 
tesise dönüşmesi için kolektif 
bir ruhla çalışılması gerektiği 
ifade ederek Akhüyük Termal 
Tesisleri’nin yalnızca Ereğ-

li’nin değil Konya’nın ve bölge-
nin de Türkiye’nin göz bebeği 
olmasını sağlayacağını belirtti.

‘SORUNLARA KOLLEKTİF BİR 
RUHLA EĞİLMELİYİZ’

Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluk alanında vatan-
daşların mağduriyetlerinin 
giderilmesi noktasında acil çö-
züm yolları üretilmesi gerek-
tiğini ifade eden Başkan Op-
rukçu, Ereğli’nin geleceğinin 
inşa edilmesi, huzurun tesis 
edilmesi noktasında bir fazla 
hizmet etmeye gayret ederek 
taşın altına yalnızca elini değil 
gövdesini de koyduğunu be-
lirtti ve nazik misafirperverlik-
leri için Başkan Altay’a teşek-
kür etti.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenevir üretim hacminin artırılmasına yönelik açıklamalarının 
ardından kenevir lifinden çorap üretimine başlayan firma 6 ülkeye ihracat yapıyor

Kenevir lifinden çorap 
üretti, 6 ülkeye satıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kenevir üretimine ilişkin 
açıklamalarının ardından kenevir 
lifinden çorap geliştiren tekstil fir-
ması, bu ürünün ihracatına başladı. 
Firma sahibi Burak Karadağ, kene-
vir lifi kullanarak masaj özelliği olan, 
ayağı yazın serin, kışın sıcak tutan 
çorap geliştirdiklerini söyledi.

Bu işe başlamalarında Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın kenevir üretimi 
hacminin artırılmasına yönelik açık-
lamalarının etkili olduğunu belirten 
Karadağ, “Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın açıklamalarının ardından ‘kene-
virle ne üretebiliriz?’ diye araştırdık. 
Çalışmalarımız sonucunda, uzun 
yıllar Uzak Doğu’da kullanılan, ayak 
masajıyla tedavi etme yöntemi olan 
refleksoloji terapisini, kenevir lifine 
uyarlayarak bu çorabı ürettik.” dedi.

‘ÇORABIN ALTI VÜCUDUN 
HARİTASI GİBİ’

Karadağ, kenevirin yapısı nede-
niyle çorabın ayağı kışın sıcak, ya-

zın serin tuttuğunu, altında, ayağın 
hangi noktasına masaj yapıldığında 
hangi rahatsızlığa iyi geldiğini gös-
teren noktalar bulunduğunu dile 
getirdi.

“Çorabın altı adeta vücut harita-
sı gibi.” ifadesini kullanan Karadağ, 

“Bu noktalar, hangi bölgeye masaj 
yapıldığında hangi rahatsızlığa fay-
dası olacağını gösteriyor. Ürünün 
yanında masaj için kullanılan bir 
de kalem gönderiyoruz. Bu kalemle 
ayakta gösterilen bölgeye masaj ya-
pılıyor.” diye konuştu. 

‘ALDIĞIMIZ TEPKİLER ÇOK OLUMLU’
Karadağ, Gebze ve İstanbul’daki 

tesislerde çorabın üretimine başla-
dıklarını belirterek şunları kaydetti: 
“Ürünümüz tamamen yerli ve mil-
li olarak üretildi, patentini de aldık. 
Şu anda 6 ülke ile ihracat anlaşması 
yaptık ve ihracata başladık. 3 ülke 
ile daha görüşmelerimiz sürüyor. İlk 
etapta bu 9 ülkeye kenevir çorabı-
mızı ihraç edeceğiz. Çoraplar herkes 
tarafından kullanılabiliyor. Çorabı-
mız Türkiye’de eczanelerde ve inter-
net ortamında kısa süre önce satışa 
sunuldu. Çorabımızı, toptan veya 
perakende talebine göre kutu içinde 
65-100 liradan satışa sunuyoruz. Al-
dığımız tepkiler çok olumlu. İhracata 
devam ediyoruz. Devlet teşvikiyle 
bu çorabı üretmekten ve ihracatı-
nı yapmaktan ülkemiz adına gurur 
duyduk.” Burak Karadağ, kenevir 
içerikli ürün çeşitlendirme ve Ar-Ge 
çalışmalarına devam ettiklerini de 
sözlerine ekledi. n AA

Başkan Çiğdem’den 
Vali Toprak’a ziyaret

Tapu harcı ve
konutta indirim bitti

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ı ziyaret etti. Baş-
kan Çiğdem, kendisine eşlik eden 
Hüyük ilçesinin Büyükşehir Bele-
diyesi Meclis Üyesi Fatih Bilir ile 
birlikte Vali Toprak’ı makamında 
ziyaret etti.

Vali Toprak ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirirken, 
Başkan Çiğdem, Hüyük ve dış 
mahallelerinde yürütülen çalış-

malar ve yeni hazırlanan projeler 
hakkında Vali Toprak’a bilgi ver-
di.  Çiğdem, ziyaretinin sonunda 
çıkışta yaptığı açıklamada, “Sayın 
Valimize ilçemizin sorunlarını ak-
tardık ve bunların çözüm önerile-
rini de dile getirdik. Bizlere neza-
keti ve hoş sohbeti için teşekkür 
ediyorum.” dedi. Başkan Çiğdem, 
Vali Toprak’a günün anısına  Hü-
yük yöresine ait Çini işlemeli bir su 
testisi hediye etti. n AA

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, “Tapu har-
cı ve konutta KDV indirimi için 
beklenen müjdeli haber ne yazık 
ki bugüne kadar gelmedi. Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 
2019 tarihi itibari ile sona eren 
tapu harcı indirimi ve sıfır konutta 
KDV indirimi için yeni uzatma ka-
rarı almadı. Emlak sektörü olarak 
Hükümetten tapu harcı ve KDV 
indiriminin 2020 yılında devam 
etmesini ve ayrıca Kamu bankala-
rının 0.79 konut kredisinin peni ve 
eski konutların alım-satımlarında 
geçerli olmasını talep ediyor ve is-
tiyoruz” dedi.

Yapılan yasal düzenleme ile 
belirlenen sürenin 31 Aralık 2019 
tarihi itibari ile sona ermesinin ar-
dından tapu harcının 2020 yılında 
yüzde 4 olarak hesaplanacağını 
söyleyen Başkan Sedat Altınay, 
“Söz konusu indirim ile beraber bu 
oran yüzde 3 seviyesine çekilmişti. 
1 Ocak 2020 tarihi itibari ile tapu 
harcı taşınmazı satan taraftan yüz-
de 2 ve taşınmazı satın alan taraf-
tan yüzde 2 olmak üzere yine yüz-
de 4 olarak tahsil edilecek. 2020 
yılında uygulanacak olan yeniden 
değerleme oranı yüzde 22,58 ola-
rak belirlenirken tapu döner ser-

maye harcı için de aynı zam oranı 
esas alınarak hesaplama yapıldı. 
Bu rakamlara göre 2020 yılında 
taşınmaz alım ve satımlarında uy-
gulanacak olan tapu harcı döner 
sermaye rakamı da 288 liradan 
353 liraya yükselmiş oldu. Sıfır ko-
nutlarda uygulanan yüzde 10’luk 
KDV indirimi de sona erdi. Sıfır ko-
nutlarda KDV oranı 1 Ocak 2020 
tarihi itibari ile yüzde 8 yerine ye-
niden yüzde 18 seviyesine çıktı. 1 
Ocak 2020 tarihi itibari ile kamu 
bankaları 0.79 konut kredisi kam-
panyası yeni konutlar için başladı. 
Bizler bu kampanyaların tüm yeni 
ve eski konutlarda geçerli olması-
nı talep ediyor ve istiyoruz. Ayrı-
ca Emlak sektörü ve vatandaşlar 
hükümete çok yoğun bir şekilde 
bu iki indirimin devam etmesi yö-
nünde talep gittiği biliniyor. Konya 
Emlakçılar Odası olarak 2019 yılın-
da geçerli olan Tapu harcı ve KDV 
indiriminin de 2020 yılında devam 
etmesini talep ediyoruz. Hüküme-
timiz geçtiğimiz günlerde Mobilya 
sektöründe KDV indiriminin yüz-
de 18’den yüzde 8’e indirildiğinin 
müjdesini verdi. Şimdi bizlerde bu 
müjdeli haberleri bekliyoruz” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Faiz indirimi, çiftçiye bir nebze umut oldu’
Karatay Ziraat Odası Başkanı 

Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faiz-
lerinin yüzde 12’den 9’a düşürülme-
sini değerlendirdi. Kavuneker, bu 
faiz indiriminin özellikle yeni kredi 
alacak çiftçiler için bir ümit olacağı-
nı söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, Çanakkale’de ger-
çekleştirilen, “Çanakkale İş Dünyası 
Buluşması” etkinliğinde yaptığı açık-
lamada esnaf kredileri ve tarımsal 
kredilerde kamu bankalarının kredi 
faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Al-
bayrak, kamu bankalarının esnaf 
kredileriyle tarımsal kredi faizlerini 
yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12’den 
yüzde 9’a düşürdüğünü açıkladı. Bu 
kararı değerlendiren Karatay Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “Fa-
izleri 12’den 9’a düşürdükleri için 
hükümetimize, bakanımıza teşek-

kür ediyoruz. Konya çiftçisi geçtiği-
miz senelerde 4 yıl üst üstte kuraklık 
ve buna benzer afetler atlattı. Geçen 
yılki doludan dolayı devletimiz ya-
ralarımızı sardı. Onun haricinde 4 
yıldır bizim çiftçimizin Ziraat Banka-
larına, Tarım Kredi Kooperatiflerine 

ve özel bankalara birikmiş borcu 
var. Çiftçilerin geçmiş dönemdeki 
borçlarının faizlerinin kaldırılması ve 
bunun 4-5 yıla yayılarak yapılandı-
rılması gerekiyor. Çiftçi geçen yıl Ta-
rım Kredi Kooperatifinden yüzde 33 
faiz ile mazot, sertifikalık tohumluk, 

gübre, yem kredisi kullandı. Borçlu 
olan çiftçinin Ziraat Bankasındaki li-
mitleri doldu zaten. Çiftçinin Ziraat 
Bankasındaki, Tarım Kredi Koopera-
tifindeki borçları 4-5 yıla yayılmalı, 
faizler kaldırılmalı” dedi.

YENİ KREDİ ÇEKECEKLER
 İÇİN BİR ÜMİT

Faiz indiriminin özellikle yeni 
kredi çekecek çiftçilerin için güzel bir 
ümit olduğunu belirten Kavuneker, 
“Yeni müracaat yapacak çiftçiler için 
faiz indirimi bir ümittir. Geçmiş dö-
nemdeki borçlu çiftçinin zaten ban-
kadaki limiti doldu. Çiftçi o nedenle 
özel bankalara yöneldi. Yüzde 9 ya-
pandan Allah razı olsun. Yeni kredi 
alacaklar, müracaat yapacaklar için 
bir fırsat ama geçmişte kredi çekmiş 
ve ödeyemeyenler için bu bir fırsat 
olmaz” dedi. n DHA
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Kutu gibi bir oda… Alanın ortasın-
da sandalye ile arkadaş olmuş kimsesiz 
iki mobilya… Üstlerinde onlardan ba-
ğımsız, sarkan ama birbirlerine yoldaş 
olan bir lamba çelimsiz ışığı ile etrafı 
aydınlatmaya çalışmaktaydı.  Odadaki 
sadelik milimetrelik yamuklukların göze 
çarpmasına sebep oluyordu. 

Apar topar ne olduğunu bile anla-
madan bu odaya getirilmiştim. Olan bi-
teni anlamak için derin bir nefes almaya 
ve kendini toparlamaya ihtiyacı vardı. 
Beyninin içinde düşünceleri bir kargaşa 
yaratmış, mantığın bu olaya el koyup 
onları ayırması kaçınılmaz olmuştu. 

Ama neresinden başlamalıydı? İlk 
başta hangi yönde oluşan keşmekeşi 
ayırmalıydı? Denizci düğümü gibi açıl-
ması mümkün olmayan bir düşünce 
ağı çözülmemek için inatlaştıkça inatla-

şıyordu. Gözlerini kapatsa ve odaklansa 
daha iyi olacaktı. 

Fakat, hayır hayır kapatamazdı. Bu 
küçük oda onu ürkütüyordu. 

Biranda izlediği polisiye filmleri aklı-
na geldi. Bu oda oradaki bir senaryonun 
çekildiği yer ile aynı kareydi. Olmamalıy-
dı bu! Dehşete kapıldı… Neden, niçin 
buradaydı? Kendini toparlayıp, buna bir 
cevap bulamıyordu. 

Sakin, sakin, sakin…
Şimdi şu kapıdan gaddar ve ne an-

latırsa anlatsın kendi bildiğini okuyacak 
iri cüsseli bir adamın girip hayatının sa-
atler belki de dakikalar içinde değiştirip, 
onun özgürlüğünü elinden alabileceğini 
düşündü. Karşısında; filmli, karanlık bir 
cam vardı. Ardında onu izleyen birileri 
olacak mıydı? Bu gaddar adam ona 
inanmazsa onlar inanır mıydı? 

Sessiz ve kimsesiz 
bu odada beklerken ka-
fasında o kadar çok şey 
kurmuştu ki, ilk girdiği 
oda küçülmüş küçül-
müş ve onu daha da çok 
bunaltmaya başlamıştı. 
Düşünceleri bölünerek 
bir ordu kadar kalabalık 
olmuştu. 

Çıldırmaya ramak 
kala…

Kapının kolunun hareket ettiğini 
gördü. Kalbi yerinden çıkmak isterce-
sine göğüs kafesini yumruklamaya 
başladı. Gözleri o iri yarı adamın içeri 
girmesini bekliyordu. 

Fakat beklediği gibi 
olmadı. Odanın kapısında 
beliren adam onu rahat-
latmak istiyormuşçasına 
tebessümle girdi. Bey-
ninin içinde bir kıyamet 
kopmuş, yerin altı üstüne 
gelmiş, düşüncelerinin 
hepsi toprak altında kal-
mış, kendini boşlukta his-
sediyordu. 

Ne olacaktı şimdi, ne 
düşünecekti?! Kendini odakladığı kişi 
aklında beliren görünüşün tam tersi 
olarak karşısındaydı. Farkında olmadan 
meraklı gözlerle ona bakıyordu. 

Daha fazla düşünmesine izin ver-

meyen adam sözüne başladı: “Evet, 
seni sorgulayalım bakalım!” Hayalin-
deki kişi farklıydı ama amaçları aynıydı. 
Bir suçu vardı ve bunun cezasından 

önce formalite icabı ona sorular sora-
caklar sonra da yarım yamalak dinlediği 
cevaplarla hüküm vereceklerdi. 

Yeni yıla girmelerine saatler kalmış-
tı. Bir sene öyle ya da böyle geçip gitmiş-
ti. Neler yaptığını, insanlara ve çevresine 
ne gibi faydası olduğunu, inancının ge-
reği şeyler yapıp yapmadığını, sorumlu-
luklarını düşünmeye başladı. Ne de boş 
ve keyfi geçmişti koca bir sene… 

Fark etti ki bu sorgu odası, karşısına 
çıkan bu adam, içinde bulunduğu bu 
durum beyninin ona oynadığı bir oyun-
du.  Kendini sorgulama yetisini uzun 
zamandır unutmuş gelişi güzel yaşama-
nın rahatlığına kapılmıştı. Bundandır ki 

senenin sonuna doğru aklında bir sorgu 
odası kurulmuş, korkutucu bir şekilde 
onun kendi kendini sorgulamasına se-
bep olmuştu.

Pişman oldu. Hayatta bir gayesi, bir 
hedefi, yapmak istediği bir şeyi olmadan 
geçirdiği günlerin hesabını çok sancılı 
bir şekilde ödedi. Bu sadece bir senenin 
muhakemesiydi. Bilmem kaç sene geç-
mişti de bu düşüncelerin ağırlığından 
onları sorgulamaya takati kalmamıştı. 

Sadede gelelim; bir senenin daha 
hem ömrümüzden hem de takvimler-
den silinip gittiği bu günlerde kendimizi 
sorgulayabilmeyi, artı ve eksilerimizi 
tartarak yeni bir seneye güzel hedefler 
belirleyerek başlamak dileğiyle… Sor-
gulama ve hayatın farkında olma yetiniz 
daim olsun yazı dostlarım. Solunuz açık 
olsun. 

SADEDE GELELİM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Konya İnsan Mektebi’nin
faaliyetleri tanıtıldı

Seydişehir’de ‘Haydi Bil 
Bakalım’ finali yapıldı

Konya İnsan Mektebi projesi-
nin Karatay ve Meram ilçelerinde-
ki okul yöneticisi ve öğretmenlere 
yönelik düzenlenen tanıtım top-
lantısı, Mevlana Kültür Merkezi 
Sultan Veled Salonunda gerçek-
leştirildi. 

Konya İnsan Mektebi tanıtım 
filminin izlenmesiyle başlayan 
toplantıda konuşan İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük Konya İn-
san Mektebi Projesinin merkezine 
insanı alan bir çalışma olduğunu 
belirterek projenin Vali Cüneyit 
Orhan Toprak’ın himayelerinde 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile işbirliği içerisinde yürütülmekte 
olduğunu söyledi. Büyük, sürekli 
daha iyi olmanın gayreti içerisin-
de olmak gerektiğini ifade ederek 
Efendimiz (sav)’in “İki günü birbi-
rine eşit olan ziyandadır” hadis-i 
şerifinin bizlere yol göstermesi 
gerektiğini ifade etti. Konya İnsan 
Mektebi Projesinin bir çatı proje 

olduğunu, içerisinde öğretmen, 
öğrenci ve velilere yönelik çok 
önemli projeleri barındıracağını 
da söyleyen Seyit Ali Büyük, tüm 
çalışmaların ‘akıl-eylem-ruh’ bü-
tünlüğü içerisinde hayata geçiri-
leceğini belirterek, projenin ha-
zırlanmasında ve yürütülmesinde 
emeği geçen herkese teşekkürle-
rini iletti. 

Daha sonra Erol Yalpır ve 
Ayşegül Yoncacı tarafından ta-
nıtım sunumu gerçekleştirildi. 
Son olarak İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Okan Tekkalan, öğret-
menler tarafından sorulan soruları 
cevapladı. Programa İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Okan 
Tekkalan’ın yanı sıra Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca, şube müdürleri ve 
öğretmenler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde, “Haydi 
Bil Bakalım” Yarışması’nın finali 
yapıldı. İlçede 15 ortaokulun ka-
tıldığı yarışmanın finalinde, Sey-
dişehir Mahmut Esat Ortaokulu 
ile Gazi Ortaokulu yarıştı. 

Yarışmayı kazanan Seydişehir 

Mahmut Esat Ortaokulu, ilçeyi 
Konya’daki finallerde temsil et-
meye hak kazandı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ta-
hir Kibar, yarışmada emeği ge-
çenlere teşekkür ederek, okullara 
başarılar diledi.n AA

KTO Karatay Üniversitesi Ha-
vacılık ve Uzay Topluluğu tara-
fından geleneksel hâle gelmesi 
planlanan Havacılık seminerlerinin 
ilki Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi’nde gerçekleşti. 
Programının ilk konuğu, ülkemizin 
uçak ve uzay mühendisliğinin dua-
yen isimlerinden Prof. Dr. İbrahim 
Özkol oldu. Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin kullanımına sunulan yerli 
ve millî projeler üreterek küresel 
pazarda dünya devleri ile rekabet 
edebilir duruma gelen savunma 
sanayisinin ele alındığı “Günümüz 
Türkiye’sinde Savunma Sanayisi 
Semineri” KTO Karatay Üniversite-
si konferans salonunda gerçekleşti. 
Türk Savunma Sanayisi ve Türk 
Savunma Sanayisinin bu alanda 
öğrenim gören öğrencilerden bek-
lentileri, KTO Karatay Üniversitesi 
konferans salonunda konuşuldu. 
Seminer, KTO Karatay Üniversitesi 
Pilotaj Bölümü ve Mühendislik Fa-
kültesi Bölümlerinde öğrenim gö-
ren öğrencilerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Seminerin açılış konuş-
masını yapan KTO Karatay Üniver-
sitesi Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu Pilotaj Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi İpar Ferhat, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölü-
mü akademisyenlerinden Prof. Dr. 
İbrahim Özkol’un katılımlarından 
dolayı kendisine teşekkür etti.  

ASELSAN ve TAİ’de akademi 
ve sanayi iş birliği çalışmalarını sür-
düren ve bu alanda uluslararası bi-
limsel çalışmalar yürüten, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Havacılık Ensti-
tüsü ile çok farklı araştırmaların bir 
arada yapıldığı Aerospace Araştır-
ma Merkezi kurucularından  Prof. 
Dr. İbrahim Özkol, Türk savunma 
sanayisinin son yıllarda gittikçe ar-
tan bir ivme kazandığını belirterek, 
“Savunma Sanayii Başkanlığımız 
deniz, kara, hava ve füze sistem-
lerinde çok önemli projeler yürüt-
mekte ve birçok başarılı çalışmaya 
imza atmaktadır.” dedi. 

‘HER YIL DAHA FAZLA YERLİ VE 
MİLLÎ ÜRÜN DOST VE MÜTTEFİK 

ÜLKELERİN KULLANIMI İÇİN İHRAÇ 
EDİLMEKTEDİR’

Her geçen yıl daha fazla yerli ve 
millî ürünün Türk Silahlı Kuvvetle-

rimizin kullanıma sunulduğunu be-
lirten Özkol, “Savunma sanayimiz 
güçlü bir tasarım ve üretim altya-
pısı kazanmış ve çoğunluğu nitelikli 
ve eğitimli gençlerin oluşturduğu 
iş gücü kaynağına sahip olmuştur. 
Her yıl daha fazla yerli ve millî ürün 
Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına 
sunulmakta, aynı zamanda dost ve 
müttefik ülkelerin kullanımı için 
ihraç edilmektedir.” ifadelerini kul-
landı.

‘SİZLERDEN ÜST DÜZEY AR-
GE VE İNOVASYON ODAKLI, 

REKABETÇİ ÜRÜNLER VE PROJELER 
BEKLİYORUZ’

Ülkemizde teknolojinin hızla 
gelişmesiyle birlikte nitelikli iş gü-
cüne de aynı oranda ihtiyaç duyul-
duğunu kaydeden Özkol, öğrenci-
lerden beklentilerini dile getirdi: 
“Aramıza yakın zamanda katılacak 
siz gençlerden, üst düzey Ar-Ge ve 
inovasyon odaklı, rekabetçi ürünler 

ve projeler beklemekteyiz. İhtiyaç 
duyulan projelerin millîleştirilmesi 
için genç mühendis ve pilotaj öğ-
rencilerimizin daha çok çalışması, 
daha yenilikçi bakış açısına ve so-
nuç odaklı yaklaşımlara sahip ol-
ması konusundaki beklentiler de 
artmaktadır.” şeklinde konuştu.

‘YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR’
Savunma sanayisinden gele-

cekte ne beklenildiğine de değinen 
Özkol, yakın gelecekte yerlileştirme 
ve millîleştirme faaliyetlerinin yurt 
dışı bağımlılığının en aza indirilme-
si konusunda önemli yollar kat edil-
mesi bekleniyor. 

Temel teknolojiler ile ilgili Ar-
Ge faaliyetlerine ağırlık verilmesi 
ve bu konularda üretim altyapıla-
rının arttırılması için yetişmiş insan 
gücünün geliştirilmesi gerekiyor.” 
dedi. Türkiye’nin millî hedeflerine 
katkıda bulunmak üzere birlikte ça-
lışmanın gerekliliğine değinen Öz-
kol, “Savunma sanayi, ülkemiz için 
çok kritik bir sektördür. Sektör ça-
lışanlarımız için bir vatandaşımızın 
hayatını kurtaracak, ülkemizde hu-
zur ve güven içerisinde yaşamamı-
za katkı sağlayacak bir ürün ortaya 
çıkarmaktan daha önemli ve mutlu 
edici bir şey yoktur.” ifadelerine yer 
verdi. n HABER MERKEZİ

Ülkemizin uçak ve uzay mühendisliğinin duayen isimlerinden Prof. Dr. İbrahim Özkol, Türkiye’nin her 
yıl daha fazla yerli ve milli ürün üreterek dost ve müttefik ülkelerin kullanımı için ihraç ettiğini söyledi

Savunmada daha milli
ve yerli hale geldik
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Bağdat’ta bulunan ABD Büyükel-
çiliği önünde bütün dünyanın izlediği 
bir gösteri gerçekleştirildi. İran destekli 
Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugayları 
üssüne Amerika tarafından düzenlenen 
saldırıyı protesto etmek için toplanan 
protestocular, korunaklı bölgede bu-
lunan ABD Büyükelçiliğinin duvarını 
ateşe verdi. Bunun ardından ise elçi-
liğin kapısını kırarak binaya girip içeri-
ye zarar vermişlerdi. Bu olay sonrası 
ABD’den oldukça üst perdeden açıkla-
malar gelmesi şaşırtıcı değildi. 

Çünkü ABD ile İran’ın arasında ya-
şanan ‘’rehine krizi’’ akıllara gelmişti. 
1979 yılı Kasım ayında yaşanan ve 444 
gün gibi uzun bir süre çözülemeyen bu 
mesele ABD açısından oldukça kritik bir 
kırılma noktasını ifade etmektedir. Baş-
kan Carter’ın rehineleri kurtarmak için 
giriştiği onlarca yolun netice vermeme-
siyle Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin 
itibarı ve gücü toplum karşısında art-

maktaydı. 
İran devrimi sonrasında Şah Rıza 

Pehlevi, İran dışına çıkmak zorunda kal-
dı. Farklı ülkelerde bulunsa da pankreas 
kanseri olmasından dolayı Amerika’ya 
gitmek istedi. Kanser tedavisi için Ekim 
ayında Şah’ın Amerika’ya girişine izin 
verildi. 

Bu İran’da bulunan milliyetçiler 
başta olmak üzere Şah muhalifi bütün 
bir kitleyi çok kızdırmıştı. Özellikle genç-
ler öfkelerini ve kızgınlıklarını kontrol 
etmekte zorlanmaktaydılar. O zama-
na kadar İran’ın birçok zenginliğinin 
ABD’ye satıldığını düşünen gençler 
Şah’ın tedavi için ABD’yi seçmesi 
sonrası daha da öfkelenmiş oldular. 

Bu öfkelerine bir muhatap arar-
larken hedef olarak ABD Büyükelçiliği 
seçilmiş oldu. Şah’ın ABD ile olan 
ilişkileri, Filistin davasının satıldığı 
düşüncesi, İran petrollerinin ABD’ye 
peşkeş çekildiği inancı ve silah alım-

larının ABD’den yapıldı-
ğının bilinmesi biriken 
bu öfkenin muhatabını 
aslında kendisi tayin et-
mişti, denebilir. 

Bu eylemi gerçekleş-
tiren gençler kendilerine 
‘’imamın takipçileri’’ 
adını verirken, Humeyni 
bu eylemi ‘’ikinci dev-
rim’’ diye tanımladı. Hu-
meyni, ABD’den; Şah’ın 
teslim edilmesini ve hesaplarının İran’a 
aktarılmasını birinci şart olarak iste-
mekteydi. Başkan Carter, diplomatik bir 
savaş başlatmış olsa da bu aşamada 
bir sonuç alamadı ve Humeyni ‘’büyük 
şeytanı alt eden kahraman’’ olarak zi-
hinlere kazınmayı başardı. Üstelik artık 

ABD büyük şeytandı ve 
devrimi gerçekleştirenle-
rin sokaklardaki en temel 
meşruiyet kaynaklarından 
bir tanesi büyük şeytan ile 
mücadeleydi. 

Sabrı taşan Carter, 
bir operasyon girişiminde 
bulunmuş olsa da çölde 
helikopterlerin bozulması 
ve bir kaza sonucu ABD 
askerlerinin ölmesi sonucu 

yine bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı. 
Bu olayın hemen ardından Irak İran’a 
saldırdı ve ABD’nin yaptırım kararları bu 
çerçevede İran açısından büyük tehdit 
oluşturmuştu. Netice de 444 günün so-
nunda rehineler teslim edildi. 

İşte böylesi bir krizi akıllara getiren 

bu baskın ve İran’ın Irak seçimlerinde 
istediği isim üzerine yaptığı çalışma-
lar, Haşdi Şabi’nin bütün Ortadoğu’da 
genişlemeye yönelik girişimleri yeni 
bir ABD-İran geriliminin boyutunun 

ne kadar büyük olabileceğinin ipuçlarını 
vermekteydi. İşte tam bu ipuçlarının ne 
kadar doğru okunduğunu gösterir şe-
kilde bugün(Cuma) İran’ın ‘’Haydar’ın 
Kılıcını kuşanan kahraman’’ diye isim-
lendirdiği Kasım Süleymani’nin öldüğü 
haberleri son dakika olarak gündeme 
düştü. Üstelik ABD’den yapılan açıkla-
mada doğrudan Başkan Trump’ın emri 
ile bu eylemin gerçekleştiği söylenmek-
teydi. 

Haşdi Şabi’ye karşı ABD saldırısı 
sonrası, konsolosluk önünde eylemin 
gerçekleşmesi ile birlikte akıllara gelen 
rehine krizinden hiçte geri kalmaya-
cak bir gerilimin başladığını ABD’nin 
el yükselterek Kasım Süleymani’yi öl-
dürmesinden anlamaktayız. Üstelik bu 

restleşmenin ve düellonun nereye kadar 
gideceği de önemli bir soru işaretidir. 

Doğrudan İran lideri Hamaney’e 
bağlı hareket eden Süleymani, 1998’den 
beri İran’ın ülke dışındaki askeri-istihbari 
operasyonlarını yürütmekteydi. Üs-
telik adına marşlar yazılacak kadar da 
İran’daki yönetimin ve destekçilerinin 
gözünde büyük kahramandı. 

Türkiye açısından ise konsolosluk 
eylemlerinden bu yana takınılan tavır 
Türk dış politikasının teamüllerine denk 
düşmektedir. İran ile ilgili bu tarz olay-
larda genel anlamda sessizlik ve orta-
cı bir açıklamayı tercih eden Türkiye, 
bölgedeki bu tarz gerilimlerin doğru-
dan etki alanında gözükmektedir. Tür-
kiye’nin bu aşamada görece sessiz ve 
olayları takip ederek hareket geliştirmesi 
beklenmektedir. 

Ancak Suriye ve bütün Ortado-
ğu’nun nasıl şekilleneceği noktasında 
bu düellonun etkisi göz ardı edilemez.

                    İRAN VE ABD ARASINDA ARTAN 
GERGİNLİK VE KASIM SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ 

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılının son ayında piyasada fiyatı en çok artan 
ürün yüzde 33 zamla soğan olurken, aylık bazda en büyük düşüş giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Fiyatı en çok artan
ürün kuru soğan!

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı 
Aralık ayına ilişkin açıklanmış olan 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranlarını baz alarak Konya 
ve Karaman bölgesinin aylık TÜFE 
değişim oranlarını açıkladı. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2019 
yılı Aralık ayında TR52 Konya, Kara-
man Bölgesinde bir önceki aya göre 
yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 11,84 bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
11,84 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 15,69 oranında artış gerçek-
leşti. TÜFE aynı dönemde Türkiye 
geneli için, bir önceki aya göre yüz-
de 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 11,84, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 11,84 ve 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 
artış gerçekleşti.

EN BÜYÜK ARTIŞ GIDA VE 
ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada, “2019 yılı 
Aralık ayında ana harcama grupla-
rına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 2,90 ile ‘Gıda ve 
Alkolsüz İçecekler’ grubunda ger-
çekleşmiş olup, bunu yüzde 1,94 ile 
‘Lokanta ve Oteller’ grubu ve yüz-
de 0,86 ile ‘Genel’ grubu izlemiştir. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 1,70 ile ‘Giyim ve 
Ayakkabı’ grubu olmuştur” denildi. 

Aynı dönemde Türkiye genelin-
de bir önceki aya göre en yüksek ar-
tışın yüzde 2,93 ile ‘Gıda ve Alkolsüz 
İçecekler’ grubunda gerçekleştiği 

bildirilen açıklamada, “Bunu yüz-
de 0,74 ile ‘Genel’ grubu ve yüzde 
0,57 ile ‘Ulaştırma’ grubu izlemiştir. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 1,91 ile ‘Giyim ve 

Ayakkabı’ grubu olmuştur” bilgisi 
paylaşıldı.
FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN KURU 

SOĞAN OLDU
TR52 Konya, Karaman İstatisti-

ki Bölgesinde 2019 yılı Aralık ayın-
da fiyatı en çok artan ürünler; kuru 
soğan (yüzde 33,32), karnabahar 
(yüzde 31,65), çarliston biber (yüz-
de 31,42) olup, fiyatı en çok düşüş 
gösteren ürünler; portakal (yüzde 
24,09), beyaz lahana (yüzde 8,98) ve 
ceket (kadın için) (yüzde 8,31) oldu.

TÜFE’de Türkiye geneline bakıl-
dığında 2019 yılı Aralık ayında fiyatı 
en çok artan ürünler patlıcan (yüzde 
30,76), kuru soğan (yüzde 25,07) 
ve domates (yüzde 17,33) olup, fi-
yatı en çok düşüş gösteren ürünler; 
portakal (yüzde 18,58), kivi (yüzde 
8,81) ve pırasa (yüzde 8,43) oldu.

Aralık 2019’da, endekste kapsa-
nan 418 maddeden, 131 maddenin 
ortalama fiyatında düşüş gerçek-
leşirken, 34 maddenin ortalama 
fiyatında değişim olmadı. 253 mad-
denin ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşti. 
n HABER MERKEZİ

60 binin üzerinde kasetle 
dijitale meydan okuyor

Konya’da yaşayan 71 yaşında-
ki Eyüp Mermer, 1979’da seyyar 
arabasıyla başladığı müzik kaseti 
ticaretini, kent merkezindeki tarihi 
bedesten çarşısındaki dükkanında 
sürdürüyor.  Eyüp Mermer, ara-
besk müziğin önde gelen isimleri 
başta olmak üzere çok sayıda sa-
natçının albümünü küçük dükka-
nında bulunduruyor. Mermer’in 
30 metrekarelik dükkanında, ço-
ğunluğu nostalji, arabesk ve Türk 
halk müziği eserleri başta olmak 
üzere toplam 60 binin üzerinde 
kaset yer alıyor. Adeta müzik kü-
tüphanesi niteliğindeki, piyasada 
zor bulunan eserlerin yer aldığı 
dükkanın çok sayıda daimi müşte-
risi var. Kasetçalar satışı da yapan 
Mermer, sevilen sanatçıların unu-
tulan eserlerini dinleterek müşte-
rilerini adeta geçmişe yolculuğa 
çıkarıyor. 

Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, 
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlı-
ses, Neşet Ertaş, Barış Manço’nun 
kasetleri hala en çok sorulan ve 
satılan ürünlerin başında geliyor. 
MÜŞTERİ KENDİ ARAYIP BULUYOR

Eyüp Mermer, kentte kaset 
satışı işinde bilinen isim haline 
geldiğini belirterek şöyle konuştu: 

“1979’dan beri kaset satıyorum. 
Çok daha önceleri seyyar arabay-
la satıyordum. Uzun yıllardır da 
buradayım. Başladık bırakama-
dık. Kaset tamamen bitmesine 
rağmen elimdekilere ilgi sürüyor. 
Olmasa zaten ayakta duramam. 
CD, DVD çıkmasına karşın kaset 
halen yoğun ilgi görüyor. Çok sayı-
da müşterim var. Buraya gelirler, 
araştırıp, istediği eseri bulup, alır 
gider. Kasetlerin fiyatı 10 lira. Ka-
setlerin büyük bölümü depoda yer 
alıyor. Müşterimiz kendisi istediği 
albümü arayıp bulabiliyor. Alfabe-
tik sıraya göre dizimi var ama çoğu 
da karışık. Benim de bulmakta 
zorlandığım oluyor.”
‘KASETTEN DAHA KALİTELİ MÜZİĞİ 

DİNLEME İMKANINA SAHİBİZ’
Üniversite öğrencisi Enes Ma-

lik Güzelkaya ise sık sık dükkana 
geldiğini ifade ederek “Kasetten 
daha kaliteli müziği dinleme im-
kanına sahibiz. Nostalji boyutunun 
yanı sıra koleksiyon içinde bura-
dan kaset alıyorum. Her albümü 
bulabilirsiniz. Barış Manço’nun 
piyasada pek bulunmayan bir İn-
gilizce albümünü dahi buradan 
uygun fiyata aldım.” diye konuştu.
n AA

Selçuklu Keskesler 
Türkiye’yi temsil etti

Sarıkamış Şehitleri
anısına helva dağıtıldı

Konya’nın Selçuklu Keskesler 
Anaokulu, Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı tarafından yürütülen 
Erasmus+ Programı Okullar Arası 
Değişim Ortaklıkları (KA229) faali-
yeti “Eco Child“ isimli Erasmus + 
projesinin ilk hareketliliği Yunanis-
tan’ın Varzika şehrinde gerçekleşti-
rildi. Proje hareketliliğine Selçuklu 
Keskesler Anaokulu Okul Müdürü 
Şükran Kandır, öğretmenler Fat-
ma Karakız, Ayşe Günalp ve İngi-
lizce öğretmeni Mehmet Sait Atay 
katıldı.Proje ortakları Litvanya ve 

Romanya’daki öğretim kurumları 
öğretmenlerinin de katıldığı proje 
süresince Yunanistan eğitim sis-
teminin işleyişi, ders izleme gibi 
konularda, Des Primary School 
okullarının ev sahipliği yaptığı ana-
okullarında atölye çalışmaları yapıl-
dı.  Proje konusu olan ekoloji ile ilgili 
aktivitelerin yanısıra doğa yürüyüş-
leri, bahçe etkinlikleri ev sahibi okul 
tarafından organize edildi. Program 
süresince Selçuklu Keskesler Ana-
okulu ülkemizi ve Konya’yı en iyi 
şekilde temsil etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi, Birinci 
Dünya Savaşı’nda Doğu cephesin-
de şehit düşen Sarıkamış kahra-
manlarının anısına Cuma namazı 
çıkışı Seyidharun ve Muallimhane 
Camilerinde helva dağıttı.

105 yıl önce, Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında düzenlenen Sa-
rıkamış Harekatı’nda şehit düşen 
binlerce Mehmetçiğin anısına Sey-
dişehir Belediyesi cami cemaatine 
helva ikramında bulundu.

Sarıkamış şehitleri huzurunda, 
bütün şehitlere, gazilere şükran 
ve minnet duygularını dile geti-
ren Seydişehir Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“1877’de kaybedilen 93 Harbi’yle 
Osmanlı İmparatorluğu vatan top-
rağı Kars, Ardahan ve Artvin’i Rus-

lara bırakmak durumunda kalmış-
tır. 1914’te bu toprakları geri almak 
için başlatılan Sarıkamış Harekatı, 
iyi başlamasına rağmen binlerce 
Mehmetçik şehit düşmüştür. Biz-
lerde bu mücadelenin kutsallığı ve 
kahraman askerlerimizin cesareti 
ile bu fedakârlığın bilincinde olarak, 
şehit ve gazilerimizin izinde birlik 
ve beraberlik içerisinde vatan için 
her koşulda çalışmaya devam edi-
yoruz.

Bu vesileyle başta Sarıkamış’ta 
ve yurdun her köşesinde kahra-
manlık örneği göstererek adını 
tarihe yazdıran tüm şehitlerimize 
Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazileri-
mize ise acil şifalar diliyor şükran ve 
minnetle anıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Konya sanayisi 2019 
ihracat hedefine ulaştı

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya’nın 2019 
yılı ihracat rakamlarını değerlen-
dirdi. Konya’nın 2019 yılındaki 
2 milyar dolar ihracat hedefi-
ne ulaştığını söyleyen Kütükcü, 
“Konya’mız 2019 yılında 2 milyar 
13 milyon 869 bin dolar ihracatla 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırdı. Şehrimize bu gururu yaşa-
tan tüm sanayicilerimize, çalışan 
kardeşlerimize teşekkür ediyor, 
2020’nin yeni bir rekor yılı olma-
sını diliyorum” dedi.

Kütükcü, “2019 yılı Konya açı-
sından ihracat yılı oldu. Şehrimiz 
2019 yılında gerçekleştirdiği 2 
milyar doların üzerindeki ihracatla 
Türkiye ihracat sıralamasında 13. 
sıradan 12. sıraya yükseldi. 2019 
yılında ihracatımızı yüzde 11.7 ile 
2.04 olan Türkiye ortalamasının 
5.7 kat üzerinde artırdık. İnşallah 
Konya, 2019 yılında yakaladığı 
bu ihracat ivmesini, 2020 yılın-
da daha da artırarak, yeni ihracat 
rekorları kırmaya devam edecek” 
şeklinde konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 44’Ü İKİ 
SEKTÖRDEN GELDİ

Konya’nın 2019 yılında en 
yüksek ihracatı 190 milyon dolar-
la Mayıs ayında gerçekleştirdiğini 
aktaran Kütükcü, sektörlerin ih-
racatı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: 
“2019 yılında da ihracatımızda 
makine ve aksamları sektörünün 
birinciliği devam etti. Toplam 460 
milyon 310 bin dolar ihracat ger-

çekleştiren makine ve aksamları 
sektörümüzün ardından ikinci sı-
rada otomotiv endüstrimiz geliyor. 
Bu iki sektörümüz 2019 ihracatı-
mızın yüzde 44’ünü gerçekleştirdi. 
Ayrıca Konya’nın son yıllarda öne 
çıktığı sektörlerden biri olan sa-
vunma sanayi sektöründe de ihra-
catımızı yüzde 14,32 artırarak, 56 
milyon 724 bin dolara ulaştırdık.”

KSO, 2020 YILINDA DA İHRACATI 
DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Konya Sanayi Odası olarak, 
2019 yılında ihracatı desteklemek 
için birçok faaliyet yürüttüklerini, 
2020 yılında da bu faaliyetlerini 
artırarak sürdüreceklerini söyle-
yen Kütükcü, “Konya Sanayi Oda-
sı olarak, şehrimizin ihracatının 
artması, sanayicilerimizin yeni dış 
pazarlara ulaşması için sürekli ça-
lışmalar yürütüyoruz. 

Geçtiğimiz yıl, 11 fuara incele-
me gezisi düzenledik. Yine geçtiği-
miz yıl 987 adet ikili iş görüşmesi 
(B2B) organize ettik. Sanayicile-
rimizin yeni pazarlar konusunda 
bilgilendirilmesi amacıyla Malez-
ya, Sri Lanka, Güney Afrika Cum-
huriyeti, Özbekistan, Tayland ve 
Almanya Kuzey Ren – Vestfalya 
Eyaleti gibi ülke tanıtım toplantı-
ları gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl 
içerisinde bu faaliyetlerimize de-
vam ederken, İhracat Destek Ofi-
simiz kanalıyla da hem ihracatçı 
firma sayımızı hem de ihracatımızı 
artıracağız” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cuma buluşma-
ları kapsamında Sakarya Mahalle-
si’nde vatandaşlarla bir araya geldi. 
Cuma Namazını Süleymaniye Ca-
mii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı, 
Sakarya  Mahallesine yürütülen be-
lediyecilik faaliyetleriyle ilgili olarak 
vatandaşlarla görüş alış verişinde 
bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın her hafta 
farklı bir camide gerçekleştirdiği ve 
vatandaşlarla istişare ederek Selçuk-
lu’ya daha iyi hizmet verebilmenin 
hedeflendiği Cuma Buluşması bu 

hafta Sakarya Mahallesi’nde oldu.  
Vatandaşlardan gelen öneri ve ta-
lepleri dinleyen Başkan Pekyatırma-
cı’ya  AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muh-
tarlar Dernek Başkanı Mustafa Av-
cıoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, 
Sakarya Mahalle Muhtarı Durmuş 
Ali Saygıner ve birim müdürleri eş-
lik etti.

Her fırsatta hemşehrileriyle bir 
araya gelmeye özen gösterdiklerini 
ve bu kapsamda Cuma Buluşma-
sı geleneğini sürdürdüklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı: “ 2019 yılını hem 

ülke, hem şehir hem de Selçuklu öl-
çeğinde verimli tamamladık elham-
dülillah. 2020 yılına da Selçuklu’nun 
tüm Türkiye’ye örnek olan belediye-
cilik çizgisini daha da ileriye taşıya-
cağız” dedi.

‘BÜYÜK BİR NÜFUS İÇİN HİZMET 
ÜRETİYORUZ’

Başkan Pekyatırmacı büyük bir 
metropol kentte büyük bir alanda 
hizmet verdiklerini ifade ederek: 
“Hemşehrilerimizin sosyal hayat, 
eğitim, kültür ve spor alanlarıyla 
daha modern ve mutlu bir Selçuk-
lu’ da yaşamalarını sağlamak için 
mevcut projelerimizin üzerine her 

gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve 
şehrimize hizmet etmekten gurur 
duyuyoruz.  Selçuklu’nun 72 ma-
hallesine belediyemizce altyapıdan 
lokal hizmetlere kadar günlük faa-
liyetlerimiz yapılmaktadır. Mahal-
lelerimiz eğitim merkezleri, emekli 
konakları, spor salonları, okullar ve 
birçok tesisle daha müreffeh hale 
geldi. Selçuklu sadece bugün değil 
gelecekte de Türkiye’nin örnek bele-
diyeleri arasında yer almaya devam 
edecek. Bu başarıda halkımızın gü-
ven ve desteği en önemli gücümüz-
dür” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Cuma Buluşmaları kapsamında Sakarya Mahallesi’ndeki Süleymaniye Camii’nde vatandaşla buluşan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, örnek belediyeciliği 2020’de daha ileriye taşıyacaklarını söyledi

‘Örnek belediyeciliği
ileriye taşıyacağız’

Uygur Devletinin kurulması
Uygurlar, Göktürklerin egemenli-

ğinde olan boylardan biridir. 716 yılın-
da Göktürk devletine ilk isyan harekini 
başlatmışlar, bu hareket Kül Tegin ta-
rafından bastırılmıştır. 744 yılında Bilge 
Kağan’ın bir bakanı tarafından zehirle-
mesi II. Göktürk Devletini çöküntüye 
götürmüştür. Bakanın kendisini kağan 
ilan etmesi ve ölümünden sonra oğlu 
Ozmuz’un kağan seçilmesi Göktürklerin 
tabiiyeti altında bulunan Basmıl, Karluk 
ve Uygur gibi boyların isyan etmesine 
sebep olmuştur. Kutluk Bilge Tegin 744 
yılında Göktürk Devletini yıkarak Uygur 
devletini kurmuştur. Kurulduğu toprak-
lar yıllardan beri kadim Türk yurdu olan 
aynı bölgelerdir.

 744’te Uygur Devleti’nin kurucu-
su Kutluk Bilge Kağan747’de Başkent 
Ordu-balık’ta vefat etti. Yerine oğlu Mo-
yen-çor geçti. Bu hükümdar zamanında 
Uygurlar en kudretli devirlerini yaşadı.  
Dokuz Oğuzları, Karlukları ve Basmıl-
ları, Türgişleri yeniden hakimiyeti altına 
alan Hakan, Talas savaşında Çinlilerin 
yenilmesi üzerine Tarım havzasına ta-

mamen hakim olmuştur. Türk anadan 
doğma An-lu Şan adlı bir komutan Çi-
nin başkentleri Loyang ve Çangan’ı zapt 
ederek kendini imparator ilan etmiştir. 
T’ang İmparatoru Su-tsung’un yardım 
talebine olumlu cevap veren Moyen-çor 
757 yılında çinin başkentlerini geri aldı. 
Çin yılda 20 bin top ipek vermeyi kabul 
etti. Hakan imparatorun kızıyla evlendi. 
Yerine geçen oğlu Böğü Kağan da Çin’le 
ilgilendi. 

762’de Su-tsung’un  ölmü üzerine 
Çin’e hakim olmayı planlayan Böğü 
Han’ın ileri harekatını Töles kökenli 
Çin kumandanı Pu-ku Huai-en önledi. 
Tibetlilerin saldırısına uğrayan Çin’in 
kurtarılması için Böğü Han yardıma 
çağrıldı. Çin’in kurtarılması ile sonuçla-
nan Lo-yang seferi dönüşünde Hakan 
Mani dinini kabul etti. Türkler arasında 
yayılması için dört rahibi de beraberinde 
götürdü. Bu olay Türk tarihinde bir dö-
nüm noktası olmuştur. Hayvani gıdaları 
yasaklayan ve savaşçılık ruhunu zayıfla-
tan Maniheizm Türk ülkesinde resmiyet 
kazandı.(Rene Grousset, Bozkır İm-
paratorlugu, (Terc: Dr. M. Reşat üz-

men), s.128 v.d, Ötüken 
Neşriyatı. Baskı 1980/
İST; kafesoğlu, a.g.e., 
s.130 vd.)

 Böğü Kağan’ın 
ölümünden sonra ülke 
zayıflamış, egemenlik 
altına aldığı kavimler 
ayaklanmaya başlamıştır.  
Ötüken’de kurulan Uygur 
Devleti 840’ta Kırgızlar 
tarafından yıkılmıştır. 
Ahalisinin büyük bir kısmı Afganistan, 
Hindistan ve Çin sınırlarına doğru göç 
etmiştir. Hakan ailesine mensup iki kar-
deş tarafından idare edilen bu göç kafi-
lesi kendilerine birer kağan seçtiler. Vu-
hi Tegin’in bulunduğu grup 841-846 
yılında Kan-su’ya gelerek Çin hâkimi-
yetine girdiler. Pang Tegin idaresindeki 
Batıya göç eden grup ise Karlukların ve 
öteki Türk boylarının yurtlarına vardılar 
ve kendi devletlerini kurdular. Bunlar 
hâkimiyeti genişletme düşünde olma-

mış, komşuları ile dostluk 
ve ticaret ilişkilerini sür-
dürmeyi tercih etmişlerdir.

Kansu Uygur Devleti
Bir kısım soydaşları-

nın aşağı yukarı 150 yıl-
dan beri sakin bulunduğu 
Kan-su bölgesine gelen 
Uygurlar Çin ile akrabalık 
kurarak, ticari faaliyetlerde 
bulunarak hayatlarını de-
vam ettirdiler. 

10. Yüzyılın başlarında Çin’de is-
yanlar başlayınca Kan-su Uygurları bağ-
lı bulundukları ve Merkezi Tun-huang 
olan Çin askeri bölgesiyle irtibatlarını 
kestiler. 905 yılında muhtar bir devlet 
kuran Tun-huang bu devlete Uygur-
ları tabi etmek istemişler, Kan-su’dan 
gönderilen Türk Tegin ise Tun-huang’ı 
kuşatarak halkı kralı teslim etmeye zor-
lamıştı. Bu olaydan sonra bağımsızlığını 
ilan etti. Çinlilerle dostane bir ilişki kurdu. 
940’dan sonra K’i-tangların,  1028’lerde 

Tangutların, 1226’da Cengiz Han 
Moğollarının idaresi altına girdi. 
Kan-su Uygurları daha o sıralardan 
beri “Sarı Uygurlar” diye bilinen 

Türk topluluğudur ki hâlâ batı Çin sa-
hasında yaşamaktadırlar.(Kafesoğlu, 
a.g.e.s.136)

Doğu Türkistan (Turfan)Uygur 
Devleti

İç Asya’ya doğru göçen Uygurların 
başında Vu-hi Tegin’nin kardeşi Ngo-nie 
Tegin bulunmaktadır. Kendisi 13 Uygur 
kabile birliğinin son hakanı olarak kabul 
edilmektedir.(846-848).Batıya gelen 
bu Uygur kolu, Tanrı Dağları, Beş-Ba-
lık, Turfan taraflarına yerleşerek 840’ta 
Ordu Balık’ta istilacılar eliyle öldürülmüş 
olan Uygur Hakanın yeğeni Mengli’yi 
“kağan” ilan ettiler.(856).Tibetlilerin hü-
cumuna karşı kendisine müttefik arayan 
Çin, bu Uygur devletini resmen tanıdı. 
Tang’lar ismen de olsa kendilerine bağlı 
ve siyasetlerine uygun bir tutum içinde 
bulunan Uygur Devletinin, meşru Çin 
idaresine isyan eden Turfan, Beş-balık 
askeri valilerini ortadan kaldırarak Ha-
mi’ye kadar olan yerleri hâkimiyetleri 

altına almalarına ses çıkarmadı. Siyasi 
nüfusu gittikçe artan ve ticaret yolları 
üzerinde bulunan bu Uygur Devleti, 
Maniheizmin bölgede yayılmasına da 
destek oluyordu. Tangların yıkılmasın-
dan sonra Tun-huang bölgesini işgal 
eden Çinli kumandan, muhtar bir devlet 
kurmuş,” beyaz elbise giyen-gök oğlu 
lakabını almıştır. Uygurlar, 911’de bu 
muhtar devleti ortadan kaldırmışlar ve 
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Doğu Türkistan Uygur Devleti 
1209’da Cengiz Han’a bağlandığı za-
man, o tarihe kadar Kara Hitaylara tabii 
durumda olan İduk-kut Barçuk Art-Te-
gin bulunuyordu. Dokuz Oğuz diye anı-
lan Uygurların siyasi olarak hâkimiyeti 
bu tarihten itibaren sona erdi. Moğollara 
tabi olarak 1368 yılına kadar varlıklarını 
sürdürdüler. Tota- Tanga ve oğulları ile 
birlikte birçok Uygur Beyleri Moğol ida-
resinde yüksek idari mevkilerde görev 
almışlardır. Başta hayvancılık, meyveci-
lik, dil, yazı olmak üzere Uygur medeni 
tesirleri Asya’nın doğusunda ve batısın-
da asırlarca hissedilmiştir.(Kafesoğlu, 
a.g.e, s.136 v.d; Grousset, s.133)

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ASİMİLE EDİLMEK İSTENEN TÜRK VARLIĞI(2)

agokce@konyayenigun.com
ANUŞ GÖKCE

‘Cuma buluşmalarımız bereketimizi artırıyor’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Bu-
luşmaları kapsamında Meram ilçe-
sinde bulunan Sahip Ata Camii’nde 
esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya 
geldi. Başkan Altay, “Cuma Buluş-
malarımız; birlik beraberliğimizi, 
hizmetlerimizde bereketi artırıyor” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma 
Buluşmaları geleneğini Sahip Ata 
Camii’nde sürdürdü. Başkan Altay, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ve AK Parti Konya 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 

Murat Koru ile birlikte Sahip Ata Ca-
mii’nde Cuma namazı sonrası bölge 
esnafıyla ve vatandaşlarla görüştü. 

Fırsat buldukça her Cuma va-
tandaşlarla ve esnaflarla bir araya 
gelmeye özen gösterdiklerini kayde-
den Başkan Altay, “Bu sayede hem 
hasbihâl ediyoruz hem de bölge 
halkının taleplerini dinleme imkanı 
buluyoruz. 

Cuma Buluşmalarımız; birlik 
beraberliğimizi, hizmetlerimizde 
bereketi artırıyor, şehrin yönetimine 
katkı sağlıyor ve Cuma Bayramımızı 
hemşehrilerimizle beraber geçirme-
mize vesile oluyor” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Genç Saadet Konya’dan dikkat çeken afişler 
5 üniversitesi ile Üniversite 

şehri olan Konya’da yaklaşan final-
ler öncesinde Genç Saadet Konya 
İl Başkanlığı Selçuk Üniversitesi 
Kampüsü, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Kampüsü ve KTO Kara-
tay Üniversitesi çevresine astıkları 
afişler ile dikkat çekti. Genç Saadet 
Konya üyeleri tarafından asılan afiş-
ler öğrenciler tarafından yoğun ilgi 
görürken, afişler sosyal medya site-
lerinde çok sayıda paylaşım yapıldı. 
Afiş çalışması hakkında bilgi veren 

Genç Saadet Konya Yükseköğretim 
Başkanı Mücahit Simit, “Konya 5 
üniversitesi ile bir üniversite şehri. 
Genç Saadet Konya olarak üniversi-
telerimizde yaklaşan sınavlar önce-
sinde  moral vermek ve farkındalık 
oluşturmak maksadıyla afişler astık. 
Afişlerimiz öğrenci kardeşlerimiz 
tarafından yoğun ilgi gördü.  Fi-
nallerde ter dökecek tüm öğrenci 
kardeşlerimize başarılar diliyoruz” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Darbeci General Halife Hafter milislerinin saldırdığı Trablus’ta yaşayan Libya halkı, şehrin düşmesi halinde katliama 
maruz kalma korkusu yaşıyor. Libyalılar, Türk askerinin bir an önce gelerek güvenliği sağlamasını istiyor

Tezkere Libya’da
sevinçle karşılandı

Libya’nın başkenti Trablus’ta 
herkesin konuştuğu konu, mecliste 
kabul edilen Libya’ya asker gönder-
meye ilişkin tezkere oturumu oldu. 
Türk askerinin bir an önce gelerek 
güvenliği sağlamasını isteyen Lib-
yalılar, TBMM’den geçen tezkereyi 
sevinçle karşıladı. Trablus halkı, Haf-
ter’in kontrolündeki bölgelerde yaşa-
yan akrabalarının zarar görmesinden 
veya Hafter güçlerinin ilerlemesi ha-
linde intikam saldırılarına maruz kal-
maktan korktukları için kameralara 
konuşmaktan kaçınıyor. AA ekibi, Li-
bya’ya asker göndermeye ilişkin tez-
kere oturumu gerçekleşirken, Hafter 
milislerinin saldırdığı başkent Trablus 
sakinleriyle konuştu. Hafter milisleri-
nin, daha önce ele geçirdiği Bingazi, 
Derne ve Murzuk gibi kentlerde yap-
tığı eylemleri hatırlatan Trabluslular, 
tezkereyle, başkente uygulanan bu 
zulmün sonlanmasını ümit ettiklerini 
aktardı. Türkiye’nin Libya ile yaptığı 
mutabakata ilişkin ise AA muhabi-
rine konuşan Trablus sakinlerinden 
30 yaşındaki Ahmed Ali, Türkiye ile 
Libya arasındaki mutabakatın tam da 
ihtiyacın olduğu zamanda yapıldığını 
söyledi. Ulusal Mutabakat Hüküme-
ti’nin (UMH) Türkiye ile yaptığı mu-
tabakatın birden çok sebebi olduğuna 
işaret eden Ali, şunları söyledi: “Lib-
ya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin 
(UMH) bu tür anlaşma ve ittifaklara 
ciddi anlamda ihtiyacı var. 

UMH, Türkiye ile ortak çıkarları 
korumanın yanı sıra kendi meşruiye-
tini korumak ve Hafter’e bağlı militan 
güçlerin ardı arkası kesilmeyen baş-
kent Trablus’a yönelik saldırılarına 
karşı koymak üzere bu mutabakatı 
imzaladı.” 

Hiçbir meşruiyeti olmamasına 
rağmen Hafter milislerinin, kendile-
rine paralı askerlerin yanı sıra finan-
sal ve silah desteğini sağlayan birçok 
ülkeyle ittifak yaptığına dikkati çeken 
Ali, buna karşı UMH için Türkiye ile 
mutabakata varmanın kaçınılmaz ol-
duğunu kaydetti. Bahsi geçen muta-
bakatın hem Libya hem Türkiye için 
önemli çıkarları olan bir adım olduğu-
nu ifade eden Ali, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “UMH’nin şu anda Trablus’a 
yönelik saldırılara karşı koymak için 
kendisini askeri olarak destekleyecek 
bir ülkeye ihtiyacı var. Türkiye’nin de 

kendi yatırım ve çıkarlarını korumak 
üzere Birleşmiş Milletler’in (BM) ta-
nıdığı meşru Libya hükümetiyle yeni 
ufuklar açmaya ihtiyacı var. İki ülke 
arasındaki bu mutabakat, Türkiye 
ve Libya’nın ortak çıkarlarını dikkate 
aldığından dolayı Trablus sakinleri ve 
Libya halkı tarafından da olumlu kar-
şılandı.” 

HAFTER’E BAĞLI MİLİTANLAR 
KATLİAM YAPABİLİR 

Trablus sakinlerinden Ali, Haf-
ter’e bağlı militan güçlerin kente gir-
mesi halinde “katliam yapabileceği-
ne” dair ise şunları söyledi: “Libyalılar 
ve özellikle de Trablus halkı, Trab-

lus’a girmeye çalışan militan güçlerin 
3 yıldan bu yana Bingazi, Derne ve 
diğer birçok bölgede işledikleri suçları 
çok iyi biliyor. Bu nedenle Trablus sa-
kinleri bahsi geçen militanların kente 
girmesi ve katliamlar gerçekleştirme-
sinden dolayı çok endişeliler. Bunla-
rın kente girmeleri halinde katliamlar 
yapacaklarından hiç şüphemiz yok. 
Çünkü onların saflarında savaşanlar, 
geçmişleri suç ve suikastlarla dolu 
hukuk tanımayan militanlar. 

Zaten Trabluslular, onların Bin-
gazi, Derne ve diğer bölgelerde iş-
ledikleri suçların aynısıyla karşılaş-
mamak için bu milislere direniyor.” 
Trablus’a yönelik saldırıların önüne 
geçme açısından Türkiye’nin üstle-
neceği role de değinen Ali, “İki ülke 
arasında varılan mutabakatın ardın-
dan UMH, resmi olarak Türkiye’den 
askeri ve lojistik destek talebinde 
bulundu. Başkent Trablus’a saldıran 
Hafter militanlarının birçok yabancı 
ülkenin desteğini aldığının farkında 
olan UMH’nin, dost bir ülkeden as-
keri, ekonomik ve siyasi destek iste-
mesi çok doğaldır. Türkiye’nin de her 
iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak 
üzere eli kolu bağlı durmayacağını 

düşünüyorum. Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
darbecilere karşı uluslararası meş-
ruiyeti olan UMH’yi desteklediklerini 
söylemişti.” dedi. Libyalı vatandaş 
Ali, Türkiye ile varılan mutabakatın 
ayrıca Libya’da gözü olan ve darbeci-
lere her türlü desteği sağlayan birçok 
ülkenin planlarını da boşa çıkardığını 
savundu. 

ZULÜM SONLANACAK 
Öte yandan isminin gizli kalması-

nı isteyen başka bir Trabluslu, anlaş-
manın iki ülkenin çıkarlarını koruma 
amacı taşıdığına işaret ederek, Hafter 
milislerinin ele geçirdiği Bingazi, Der-
ne gibi kentlerde sivil halka uygula-
dıkları, “zulüm ve yargısız infazları” 
hatırlattı. Trablus sakini, “Türkiye’de 
bugün gerçekleşen oturum sonra-
sında Libya halkının uğradığı zulmün 
sonlanacağını düşünüyorum.” ifade-
lerini kullandı. Trabluslu, aynı şekilde 
anlaşmanın Libya’nın ve Libyalıların 
çıkarına olduğunu düşündüklerini 
vurgulayarak, Türkiye’den Hafter 
milislerinin sağladığı hava üstünlü-
ğünü sonlandırmasını beklediklerini 
paylaştı.
n AA

Sağlık Bakanı Koca yeni 
yılın eylem planını açıkladı

Memur emeklilerinin
zam oranları belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Ankara Şehir Hastanesi’nde 
2020’nin ilk bebeklerinden Hati-
ce-Erdal Açıkel çiftinin dördüncü 
çocuğu olarak 3 kilo 880 gram 
ağırlığında dünyaya gelen “Gök-
han” bebeği ziyaret etti. Bebeğin 
sağlık durumu hakkında bilgi alan 
ve normal doğumla dünyaya gel-
diğini öğrenen Koca, burada ba-
sın mensuplarına normal doğum 
eylem planına ilişkin açıklamalar-
da bulundu. Koca, “Özellikle yeni 
dönemde, 2020 yılında güçlü bir 
Doğum Eylem Planı’nı devreye 
sokacağız. Bunun hazırlıklarını 
yaptık. Burada özellikle sezaryen 
değil, normal doğumu teşvik ede-
ceğiz.” dedi. Sezaryen oranlarının 
dünya ortalamasının çok üzerinde 
olduğuna işaret eden Koca, özel-
likle özel sektör ve üniversitelerde 
sezaryen doğum oranlarının yüzde 
74-75’lere kadar çıktığını kaydetti. 
Bu oranın kamu hastanelerinde 
daha makul olduğuna değinen 
Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nde 
de “Her gebeye bir ebe-her odaya 
bir ebe” uygulamasını başlattıkla-
rını ve böylelikle primer sezaryen 
oranının yüzde 15’lere kadar düş-
tüğünü söyledi. Bakan Koca, plana 

ilişkin şunları söyledi: “2020’de 
özellikle ‘anne dostu hastane’ sayı-
larımızı daha da artırarak, normal 
doğum sayılarını artıran, sezar-
yene tıbbi müdahale dışında izin 
vermeyen bir yaklaşımı devreye 
sokmak istiyoruz. Çünkü sezarye-
nin cerrahi bir ameliyat olduğunu 
biliyoruz. Yani tıbbi gereklilik söz 
konusu olduğunda yapılması, nor-
mal, isteğe bağlı olarak yapılma-
ması gereken bir cerrahi müdaha-
le. Çünkü hem anne hem bebeğin 
sağlığı için zararlı olduğunu, bu 
anlamda yapılmaması gerektiğini 
iyi biliyoruz.” 2020 yılının sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu geçmesi temen-
nisinde bulunan Koca, fedakar ve 
özverili çalışan, 1 milyonu aşkın 
sağlık personelinin de yeni yılını 
kutlamayı ihmal etmedi. Sağlık 
Bakanı Koca, açıklamalarının ar-
dından, Gökhan bebeğe altın taktı, 
anne Hatice Açıkel’e de çiçek ve 
hediye verdi. Hatice-Erdal Açıkel 
çifti de bebeklerini kucaklarına al-
maktan duydukları mutluluğu dile 
getirdi. Hastanenin çocuk acil bö-
lümünde tedavi gören hastaları da 
ziyaret eden Koca, ardından 112 
Komuta Kontrol Merkezi’ne geçti. 
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Aralık ayı enflasyon verile-
rini açıklamasıyla memur ve me-
mur emeklilerinin maaş zamları 
da netleşti. 

2019’un ikinci yarısında tü-
ketici fiyat endeksi (TÜFE) yüz-
de 6,49 arttı. Böylece memur ve 
memur emeklilerinin yüzde 4’lük 
maaş zammına yüzde 1,49 oranın-
da enflasyon farkı eklendi. Böylece 
memurların maaş zammı yüzde 

5,49 oldu. 
Memur ve memur emeklile-

rine yapılacak yüzde 5,49 zamla 
birlikte en düşük memur maaşı 3 
bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, 
en düşük emekli memur aylığı da 
2 bin 522 liradan 2 bin 660 lira-
ya yükselecek. Devlet memurları, 
sözleşmeliler, geçici personel ve 
memur emeklileri, zamlı maaş ve 
aylıklarını 15 Ocak’ta alacak.
n HABER MERKEZİ

Türkiye sınırına 44 bin sivil daha göç etti
İdlib’de Rusya, Beşşar Esed re-

jimi ve İran destekli grupların saldı-
rıları nedeniyle, Türkiye sınırına son 
dört günde 44 bin sivil daha göç etti. 
Geçen kasım ayı başından bu yana 
yerinden edilenlerin sayısı 328 bini 
geçti.

Rusya, Esed rejimi ve İran des-
tekli grupların, saldırılana devam 
etmesiyle İdlib’in Maarratinüman 
ilçesi ile civar köylerinde yaşayan 
ailelerin Türkiye sınır hattına yakın 
bölgelere kaçışları sürüyor. 

Yerinden edilen sivillere ilişkin 
veri çalışması yürüten Suriye Mü-
dahale Koordinatörlüğü Müdürü 
Muhammed Hallaj, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, son dört gün 
içinde 44 bin sivilin yerinden edildi-
ğini söyledi. 

Hallaj, geçen yılın kasım ayı 
başından bu yana özellikle rejim 
ve Rusya’nın saldırılarından Suri-
ye-Türkiye sınır hattı yakınındaki 
bölgelere kaçanların sayısının 328 
bin 418’e bine ulaştığını ifade etti. 

Saldırıların yeniden şiddetlen-
mesi halinde İdlib’in güneyindeki 
Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göç-
lerin başlamasından, böylece 250 
bin sivilin daha yerinden edilmesin-
den endişe ediliyor.  

İdlib’deki kampların dolması, 

yeni çadır kurulacak alan ile altya-
pının bulunmaması ve yardımların 
azalması nedeniyle binlerce sivil 
sığınacak yer bulmakta güçlük çe-
kiyor. 

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan 
binlerce aile, yardım bekliyor. 

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ 
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib 

ili neredeyse iç savaşın başından bu 
yana muhaliflerin ve rejim karşıtı 
silahlı grupların kalesi niteliğinde 
bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 mil-
yona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 
2015’te muhaliflerin kontrolüne 
geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef 
aldığı bölgelerin başında geliyor. 

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 
Mayıs 2017’deki Astana toplantı-
sında, İdlib ve çevresini “Gerginliği 
Azaltma Bölgesi” ilan etti.  Rejim 
güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal et-
mesi üzerine Türkiye ve Rusya ek 
mutabakata vardı. 17 Eylül 2018’de 
imzalanan mutabakattan bu yana 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 
rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 
300’den fazla sivil öldü. Rusya’nın 
başını çektiği saldırıların yoğun ol-
duğu alanlardan nispeten sakin 
yerlere ve özellikle Türkiye sınırı ya-
kınına göç edenlerin sayısı ise 2019 
içerisinde bir milyonu aştı. n AA

Ahmed Ali
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Konya basınına uzun yıllar hizmet etmiş, büyük katkılar sağlamış M. Ali Köseoğlu ile TYB’nin 2019 yılı ödülüne layık görülen Menteşe’deki Muğla kitabına dair 
güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Köseoğlu, “şehirlere karşı sorumluluğumuz büyüktür. Hangi ili anlatırsanız anlatın Konya’yı bulursunuz” diye konuştu.

‘Bütün şehirler Konya’yı anlatır’
Neden Konya’yı değil de Muğ-

la’yı yazdınız? 
Neden Muğla’yı yazdın? diyen-

ler mutlaka bize bir sorumluluk 
yükledikleri için bu soruyu sorduk-
larını düşünüyorum. Çünkü Türki-
ye’de hangi şehri yazarsanız yazın, 
mutlaka Konya’yı yazıyorsunuzdur. 
Neden Konya? Çünkü Konya Sel-
çuklu’nun başkentidir. Dolayısıyla 
Anadolu’yu bize yurt eden Sel-
çukluların başşehrindesiniz. Dola-
yısıyla bu ülkede Anadolu sınırları 
içerisinde her yerde bir Selçuklu izi 
var. Selçuklu’nun başkenti Konya 
ile Selçuklu’nun Uçbeyliği Mente-
şeoğulları’nın Muğlas’sı…

 Aslında bu kitabı yazma serü-
veninin başında da bu var. Kitap 
yayınlandığı zaman da Muğla’ya 
gideli 3 yıl olmuştu. Şimdi 4’üncü 
yılımıza yaklaşıyoruz. Üç yıl için-
de Muğla’yı gezerken, izlerken, 
Muğla’da Konya’ya dair bu izle-
ri görmem zihnimde bu kitabın 
uyanmasını sağladı. Yani Mente-
şeoğlulları Beyliği’nden bahsedi-
yorsanız Selçuklu’dan bahsediyor-
sunuz. Şahidi’den nahsediyorsanız 
Mevlana’dan bahsediyorsunuz de-
mektir. Esasında kitabı okuyanlar 
da fark edeceklerdir ki; İlk yazısı 
Konya’dan Muğla’ya ikinci yazısı da 
Selçuklu’dan Menteşe’ye… Dola-
yısıyla Menteşe’deki Muğla sadece 
Muğla’yı konu edinen bir kitap de-
ğil. Bunun çok daha ötesinde Muğ-
la’yı zenginleştiren pek çok unsuru 
da içine alan bir kitap. Dolayısıyla 
Konya’yı sevdiğimiz gibi Muğla’da 
gördüğümüz Konya izlerinden do-
layı da Muğla’yı da sevdik. Biz uzun 
yıllar Konya’da radyoculukla baş-
layan ve gazetecilikle devam eden 
bir süreç sonrasında Konya’yı ih-
mal ettiğim düşünülemez diye dü-
şünüyorum. Bugün de her cümlem 
Konya’dan bir fotoğrafı kapsar.

Okuyucunun kitaba yorumu 
ne oldu?

Kitaplar okuyucularıyla değer-
lidir. Hem Çizgi Yayınevi’nden al-
dığım hem de kendime dönüşlere 
dayanarak güzel bir dönüş olduğu-
nu söylemeliyim. Alanında yetkin 
ağabeylerimiz, kıymetli yazarları-
mız çok daha öncesinden güzel bir 
şehir kitabı olduğunu ifade ettiler. 

Bu ifadeler ödül kadar değerliydi. 
Bu manada Şaban Abak gibi, Mus-
tafa Uçurum gibi değerli isimlerden 
de  kitap çıktıktan sonra ödül alabi-
leceğine dair de cümleler kurmuş-
lardı. 

Yeni kitap çalışmanız var mı?
Bir çalışma bittikten sonra yeni 

bir çalışmaya başlama prensibini 
edinmek gerekiyor. Ben yazıla-
rımda hadi şu konuya başlayayım 
diye önceleyen bir yapıya sahip 
değilim. Zaten yayınlarım da uzun 
aralıklarla meydana geldi. Eserlerin 
kendisini doğurduğunu düşünüyo-
rum. Yazarın bir şeyi arzulamasıy-
la birlikte, eserin de bir kaderi var 
ve  o kader de sizi seçiyor. Bizim 
Muğla’ya gidişimiz ve o Muğla’da 
gözlemlediğimiz tarihi  birikimleri 
fark etmemizin ardından yazılan 
yazılar, bu kitabı oluşturdular. Öte 
yandan yeni bir öykü kitabını ta-
mamladım diyebilirim. O da kendi 
kaderinin yolculuğunu yaşıyor. İki 
şiir kitabından sonra bir deneme 
ve hikaye kitabından sonra bakalım 
bu yolculuğu sürdüreceğiz inşallah. 

Kitabın ödüle layık görülmesi-
ni nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bizim en temel vazifelerimiz-
den birisi temsil ettiğimiz şehirlere 
karşı vefamızı sürdürmeye devam 
ettirmemizdir. 

Konya’da olduğumuz sürece 
Konya’yı, Muğla’da olduğumuz 
sürece de Muğla’yı en güzel şekil-
de temsil etmemiz gerekiyor. Bu 
ödül de yapılan işlere bir işarettir. 
TYB’nin uzun süredir yaptığı bu 
değerlendirmeler sonunda verilen 
ödüller en prestijli ödüllerinden 
birisidir. Bu manada açıklanan 
ödüller okuyucuya kitapları işaret 
etmesi adına da önem kazanıyor. 
Bununla ilgili heyet ne kadar zor-
lanmıştır? bilemiyorum ama esas 
zorluk ödül alan yazarların bundan 
sonraki hayatlarında ortaya çıka-
cak. 

Bir işaret konulmuş size, bir 
değer atfedilmiş. Bundan sonra bu 
değeri daha iyi yerlere taşıyabilmek 
adına size sorumluluk yüklüyor. 
Biraz sevinç biraz mahcubiyet var 
doğrusu. Türkiye’de her yıl pek çok 
eser yayınlanıyor. Bunlar arasında 
Menteşe’deki Muğla kendisine bir 

yer edinmiş. Bu bir yazar aynı za-
manda bir şehir için de övünç kay-
nağı. 

Ödül Konya’ya ne kazandıra-
cak?

Konya, TYB’nin açıkladığı 
ödüller arasında önceki yıllarda da 
ödül almış illerden bir tanesi. Me-
deniyetin beşiği Konya’daki yazar 
zenginliğinin bu ödüller bir işaret 
olduğunu düşünüyorum. Muam-
mer Ulutürk deneme dalında, Sami 
Güçlü de hizmet ödülüne layık gö-
rüldüler. Şehrinizin adını değişik 
platformlarda duyuruyorsunuz. Bu 
da şehir açısından bir zenginlik diye 
düşünüyorum. Bu zenginlikleri 
besleyici, kuşatıcı bu değerlere sa-
hip çıkabilirsek bizim için en önem-
li derece bu.

Yazmayı düşünenler için tavsi-
yeleriniz ne olur?

Günümüzdeki gençler çok faz-
la imkana sahipler ve bu imkanla-
rı değerlendirerek kendilerine iyi 
yollar açabileceklerine inanıyorum. 
Günümüzde hem kitaba ulaşmak 
hem de yazara ulaşmak çok daha 
kolay. 

Yazı yolculuğu içinde olan 
gençlerden kültürel etkinliklerini 
takip etmelerini tavsiye edebilirim. 
Öyle beylik laflarda bulunmak is-

temiyorum. Çünkü yazı yolculuğu 
yazar açısından kendine has bir yol-
culuk. Dolayısıyla bizim hangi de-
recede reçeteye ihtiyaç duyduğunu 
kestiremeyiz. Ama nitelikli eserler 
okusunlar. Günümüzde çok fazla 
eser ortaya konuluyor ama ne ka-
darı daha değerli bunu bilebilmek 
zor. Değerli eserleri bir, iki hatta üç 
defa okusunlar. Çalışma çok da kıy-
mete değer bir eser değilse onlara 
çok fazla zaman ayırmadan nitelikli 
eserlere yönelsinler diyorum.

MENTEŞE’DEKİ MUĞLA KİTABI
Çizgi Kitabevi Yayınlarından 

“Ne hoş olur güzel ile gezmesi” üst 
başlığıyla çıkan Menteşe’deki Muğ-
la kitabı, yirmi dokuz ayrı makale-
den oluşuyor. Selçuklu Devletinin 
başşehri Konya ile Selçukluların 
uç beyliği olan Menteşeoğulları’nın 
hüküm sürdüğü Muğla arasındaki 
derin bağlardan yola çıkan kitapta 
şehir, “Konya’dan Muğla’ya - Sel-
çuklu’dan Menteşe’ye”, “Muğla’yı 
Yaşamak, Arasta’yı Yaşatmak”, 
“Arasta’nın Son Ustaları”, “Yağmur 
Muğla’ya Âşıktır”, “Tarhana Yeme-
ği Olsa da Yesek”, “Kocahan’ın Ye-
rinde Yeller Esmiyor”, “Muğla’nın 
Bir İyisi Bir Kötüsü” gibi başlıklar 
altında edebi bir üslupla anlatılıyor.
n MEHMET ALİ ELMACI

M. ALI KÖSEOĞLU KIMDIR?

“Süleyman ve Raziye Köseoğlu’nun üç çocuğunun sonuncusu 

olarak Konya’da doğdu. Genç yaşta gazetecilik ve yayımcılığa başladı. 

Hasan Kuvvet ve Ahmet Aka ile birlikte çıkardıkları Eylül dergisinin altı 

sayısının editörlüğünü yaptı. Bülent Sönmez yönetimindeki Âşiyan der-

gisinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Çeşitli rad-

yolarda kültür-sanat yönetmeni ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. 

Sanat sayfası editörlüğü yaptığı Yeni Konya’da bilahare getirildiği yazı 

işleri müdürlüğünü (1998-2000), Hakimiyet (2003-2007) ve Memleket 

(2007-2016) gazetelerinde sürdürdü. 2016 yılı Şubatında Muğla Basın 

İlan Kurumu Müdürlüğüne atandı.
Köseoğlu’nun yazı, söyleşi ve şiirleri Çerağ, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, 

Martı, Yitik Düşler, Düş Çınarı, Yedi İklim, Dergâh, Hece, Ardıç, Uzak 

Ülke, Mahalle Mektebi, MinikaGo, Diyanet Çocuk, Beyaz Bulut gibi der-

gilerde yayımlandı.
Bir süre İlkkitap Yayınları’nın şiir editörlüğünü yürüten Köseoğlu’nun 

ilk kitabı Her Ayrılık Bir Aşk (2006) da aynı yayınevince yayımlandı. Kon-

ya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan (2012) İyilik Yap İyilik 

Bul kitabının yayın yönetmenliğini, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Dairesi’nin süreli yayın organı şehir kültürü dergisi K+’nın editörlüğünü, 

KOSKİ yayını Konya Çeşmeleri (2012)  adlı kitabın da metin yazarlığını 

üstlendi. Son yıllarda çocuk edebiyatı sahasında da masal ve şiirler ka-

leme alan Köseoğlu’nun çocuk şiirleri Dört Mevsim Dört Yaprak adıyla 

(2016), Muğla’yı anlama denemelerinden oluşan yazıları da Menteşe’de-

ki Muğla adıyla (2019) kitaplaştı.
Konya Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve TYB Konya Şubesine 3 dö-

nem (2012-2016) başkanlık eden Köseoğlu’nun, Gülşah Hanım ile evli-

liğinden Süleyman Süheyl ile Muhammet Vefa adlarında iki oğlu vardır.

”
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Göztepe sonradan 
çıkışa geçti

Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu lider Demir 
Grup Sivasspor’a 1-0 yenilen Göztepe, devre arasına 23 
puanla 10. sırada girdi. Sezona Tamer Tuna yönetiminde 
başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu teknik adam idaresinde 
çıktığı ilk 9 maçta 9 puan aldı. Tuna’nın 9. haftadaki Ka-
sımpaşa maçı sonrası istifa etmesinin ardından, Trab-
zonspor karşılaşmasına kaleci antrenörü Suat Arıcan ida-
resinde çıkıldı. Bordo-mavili ekibi 1-0 yenerek yükselişe 
geçen Göztepe’da daha sonra takımın başına İlhan Palut’u 
getirildi. Son 8 haftada 14 puan toplayan Göztepe, 6 gali-
biyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldığı ilk devreyi 23 puanla 
10. sırada tamamladı. Rakip filelere 19 gol gönderen sa-
rı-kırmızılı ekip, kalesinde de 20 gol gördü. Kendi evinde 
oynadığı 8 maçta 12 puan toplayan Göztepe, deplasman-
daki 9 müsabakada ise 11 puanda kaldı.  n AA

Vali Toprak’tan TSYD Konya Şubesine ziyaret
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni 

yılın ilk ziyaretini Türkiye Spor Yazarları Der-
neği (TSYD) Konya Şubesi’ne yaptı. Şube 
Başkanı Murat Dönmez ve Yönetim kurulu 
üyeleri ile sohbet eden Vali Toprak, Kon-
ya’nın spor basınının çok güçlü olduğunu 
söyledi.

Vali Toprak, Konyaspor’un içinde bu-
lunduğu durumdan dolayı oldukça üzüntülü 
olduğunu anımsatarak, “Sadece ben değil, 
taraftarlar, şehir ve inanıyorum ki futbolcu-
lar ve yönetim kurulu da çok üzgün. Bu du-
rumdan nasıl çıkılacağına, yönetim, teknik 
kadro ve futbolcular karar verecek” dedi. 4 
yılda bir düzenlenen dünyanın spor alanında 
önemli organizasyonlarından biri olan İsla-
mi Dayanışma Oyunlarının 5.’nin 2021 yı-
lında Konya’da düzenleneceğini anımsatan 
Vali Toprak, bu prestijli spor organizasyonun 
Konya’ya çok büyük katkısı olacağını, tanı-
tımın yanı sıra yapılacak olan yeni tesisler 
sayesinde Konya’nın spor merkezi olacağını 

söyledi.
Konya’nın çok önemli değerleri oldu-

ğunu da belirten Vali Toprak, “Geldiğim 
günden buyana Derbent Kayak Merkezi ile 
ilgileniyorum. Çok önemli mesafeler aldık. 
Bu ayın ortalarında Kültür ve Turizm Baka-
nımızın 2 günlük bir Konya ziyareti olacak 
ve ağırlıklı olarak Derbent Kayak Merkezi 
üzerinde çalışmalar yapacağız. Bu merkezi 
hayata geçirdiğimiz zaman, Konya’mız kış 
turizmi konusunda da önemli bir mesafe 
alacak” diye konuştu. TSYD Konya Şube 
Başkanı, Murat Dönmez’de, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Konya’nın 
spor’da elde ettiği ve edeceği tüm başarı-
larda spor basının büyük katkısı olduğunu 
söyledi.

Ziyarette, TSYD  yönetim kurulu üye-
leri, Tolga Durmaz, Mehmet Yenikaynak, 
Selahattin Akçakaya, Mürsel Çetin ve Halil 
İbrahim’de hazır bulundu.
 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor kurumsallaşma ve ticari faaliyet anlamında önemli bir adım daha 
attı. Kalıcı gelirler kazanma amacıyla kulüp bünyesinde kurulan KS Güvenlik faaliyete geçti. 

Konyaspor’un güvenlik harcamalarını düşürecek olan şirket aynı zamanda kulübe gelir getirecek 

Süper Lig’de seyirci 
ortalaması 14 bin

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu’nun ilk yarısında seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı. 
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında 38 bin 901 ortalama ile Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması 

en yüksek takım oldu. Galatasaray, Passolig Kart liginde1 milyon kart adedini sezon başında aştı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Futbol 
Sezonu’nun ilk yarısında seyirci ortalaması 14 
bine yaklaştı. Passolig’in sezonun 17 haftalık ilk 
bölümüne ilişkin açıkladığı istatistiklere göre, 
2019-2020 futbol sezonunun ilk 17 haftası ge-
ride kalırken, Süper Lig’de 18 takımın oynadığı 
153 karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyum-
larda izledi. TFF 1. Lig’in seyirci ortalaması yüz-
de 13,22 artarken, her iki ligde mücadele eden 
takımların bu sezonki tüm maçlarını (hazırlık 
maçları, lig maçları, Ziraat Türkiye Kupası ve 
Avrupa Kupaları maçları dahil)  3 milyon 64 bin 
kişi stadyumda takip etti.

EN FAZLA SEYİRCİ ORTALAMASI 
FENERBAHÇE’NİN

Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe, se-
yirci ortalaması en yüksek takım oldu. Geçen 
sezonun ilk yarısında 35 bin 801 ortalama ile 

Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması 
yüksekliğinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 
bu sezonun ilk 17 haftasında da liderliği kimse-
ye bırakmadı. Sarı lacivertliler, Ülker Stadı’nda 
ev sahibi oldukları 8 maçta, 38 bin 901 seyirci 
ortalaması ile Süper Lig’in ilk 17 haftasında en 
fazla seyirci ortalamasına sahip kulüp unvanını 
almayı yine başardı.

TFF 1. LİG’DE YÜZDE 13,22’LİK 
SEYİRCİ ARTIŞI

2019-2020 sezonunun ilk yarısında, TFF 1. 
Lig’in seyirci sayısında yüzde 13,22 oranında 
artış yaşandı. Sezonun ilk 17 haftasında 370 
bine yakın maç bileti satılırken, 430 binden fazla 
futbolsever tribünde yerini aldı. Önceki sezonun 
ilk 17 haftası ile kıyaslandığında seyirci orta-
lamasındaki yükselişte bu sezon TFF 1. Lig’de 
mücadele eden Bursaspor, Büyükşehir Bele-

diye Erzurumspor ve Akhisarspor kulüplerinin 
seyirci sayıları etkili oldu. Bursaspor’un 12 bin, 
Erzurumspor’un ise 6 bin 500’e yaklaşan orta-
lamaları ligin genel seyirci istatistiklerini artış 
yönünde etkiledi.

1 MİLYON BARAJINI İLK AŞAN KULÜP 
GALATASARAY

5,1 milyonu geride bırakan Passolig Kart 
liginde, Galatasaray, sezon başında 1 milyon 
kart adedini aşan ilk kulüp oldu. 2 Ocak 2020 
tarihine göre, Passolig Kart sayısı 1 milyon 55 
bine ulaşan Galatasaray ilk sırada yer aldı. Sa-
rı-kırmızılıların ardından 976 bin 820 adetle Fe-
nerbahçe ikinci sırada bulunurken, bu kulüpleri 
Beşiktaş (796 bin 332) ve Trabzonspor (299 bin 
220) takip etti.

EN FAZLA SEYİRCİLİ MAÇ
Süper Lig’de geride kalan 17 haftada tri-

bünde en fazla seyircinin bulunduğu karşılaşma 
açısından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ilk 
sırada yer aldı. 

Ligin 6. haftasında Türk Telekom Stadı’n-
dan oynanan derbiyi 51 bin 62 taraftar tribünden 
izledi. Cep telefonuyla girişte “4 büyükleri” Ba-
şakşehir, Gençlerbirliği ve Göztepe takip etti

2018-2019 futbol sezonunun ilk 17 haftasın-
da Süper Lig maçlarında statlara Passo Mobil 
Uygulaması’nı kullanarak cep telefonları ile gi-
riş yapanların oranı yüzde 25’e yükseldi. 

“Dört büyükler”in taraftarlarının maçla-
ra cep telefonları ile giriş yapma oranı yüzde 
28’den yüzde 42’ye yükselirken, dört büyükleri 
yüzde 32’lik oranla Medipol Başakşehir, yüzde 
31’lik oranla Gençlerbirliği ve yüzde 27’lik oran-
la Göztepe taraftarları takip etti. 
n AA

Ankaragücü transfer 
yasağını kaldırmaya çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün başkanı 
Fatih Mert, yönetim kurulu olarak transfer yasağını kaldır-
mak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Mert, yaptığı açıklamada, başkent kulübü-
nün gündemini yıllarca meşgul edecek ve sürekli önüne 
problem olarak gelebilecek dosyaları çözmeye çalıştıkla-
rını belirterek, “3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 
dosyadan 4’ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalar-
la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnanın çok zor dos-
yalarla uğraşıyoruz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak 
dosyaları çözmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Transfer yasağını kaldırmak için yönetimin büyük 
gayret gösterdiğini vurgulayan Fatih Mert, “Yasağı kaldı-
rabilmek için çözmemiz gereken bir dosya kaldı. Gelecek 
adına ümitliyim. Çözdüğümüz dosyalarla Ankaragücü’nün 
geleceği kurtuluyor.” ifadelerini kullandı. n AA

Ara transfer 
dönemi bugün başlıyor

Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci 
transfer ve tescil dönemi Türkiye’de yarın başlayacak. 
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer 
dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-
2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 
Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
 n SPOR SERVİSİ

Lider Sivas’ta 
kamp zamanı

Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre 
hazırlıklarına bugün start verecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk 
yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın Antalya Be-
lek’te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.

Devre arası kamp çalışmalarına için yarın saat 
17.00’de toplanacak olan kırmızı-beyazlı takım kalacağı 
otelin sahasında ilk idmanını yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekip Antalya kampı dahilinde 1 hazırlık 
maçı oynayacak. Sivasspor 9 Ocak Perşembe günü saat 
17.00’de Calista Futbol Center’da Almanya 3. Lig ekibi 
Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.
 n İHA

Denizlispor 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel 

Denizlispor’da alacakları için Tür-
kiye Futbol Federasyonuna başvu-
ran Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz 
ve Burak Çalık’ın süresiz kadro dışı 
bırakıldığı, oyunculardan kulüp bul-
malarının istendiği bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan 
açıklamada, Mehmet Akyüz, Oğuz 
Yılmaz ve Burak Çalık’a sezon başın-
dan bu yana alacaklarının yüzde 60’ı 
kadar ödeme yapıldığı, kalan öde-
meyle ilgili bir kısmı peşin, bir kısmı 
2-3 ay içinde olmak üzere ödeme 
planı önerildiği ancak bunun kabul 
edilmediği ve alacakların tamamını-
nın istendiği ifade edildi. 

Bu alacaklar içinde yönetim ku-

rulunun geçen sezon verdiği 300’er 
bin liralık ekstra şampiyonluk primi-
nin büyük bir orana sahip olduğunun 
bildirildiği açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi: 

“Yıllarca geçmişten gelen borç-
lar ve transfer yasakları ile boğuşan 
kulübümüz, mecburen ve isteme-
yerek katlandığı futbolcuya dayalı 
düzene artık bir son verme kararı 
almıştır. 

Bu oyuncularımızın 2018-2019 
sezonunda yaşanan şampiyonluk-
taki emeklerini inkar edemeyiz. 
Haklarını teslim ediyor ve kendile-
rine teşekkür ediyoruz. Yalnız, De-
nizlispor Kulübü ve camiasının da 
bu oyuncularımıza hem maddi hem 

manevi hem de kariyer anlamında 
çok büyük katkıları olmuştur. Bizim 
için asıl olan Denizlispor Kulübü ve 
camiasıdır. 

Yönetim kurulumuzun aldığı 
kararla bu oyuncuların tüm alacak-
larının ödenmesine ve kendilerin-
den Denizlispor Kulübü menfaatleri 
doğrultusunda kulüp bulmalarının 
istenmesine karar verilmiş ve süre-
siz kadro dışı bırakılmışlardır.”

Öte yandan Denizlispor’un TFF 
2. Lig ekiplerinden Bodrum Bele-
diyesi Bodrumspor’da stoper mev-
kiinde oynayan 20 yaşındaki stoper 
Muhammet Özkal’la 4,5 yıllığına 
anlaşmaya varıldığı da açıklandı.  
n AA



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2.M. BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4.FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10.GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11.Y. DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12.Ç. RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İH KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16.ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17.ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İM KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Devre arasında önemli transfer hamleleri yapması beklenen İttifak Holding Konyaspor’da yoğun geçmesi 
beklenen sürecin startı verildi. İlk etapta Mücahit Can Akçay Ümraniyesipor’a, Savaş Polat ise Adanaspor’a 

kiralandı. Altınordu’ya gitmesi beklenen Ali Yaşar’ın karşılığında Anıl Koç’un transferi gündemde

İlk yarıyı 15 puanla tamamlayan ve 
ligde kritik bir pozisyonda bulunan İttifak 
Holding Konyaspor devre arası transfer 
hareketliliğine startı verdi. 

Önemli transfer hamleleri yapması 
beklenen Anadolu Kartalı, işe verim alı-
namayan oyuncuları kiralamakla başladı. 

Mücahit Can Akçay Ümraniyespor’a 
kiralanırken, Savaş Polat ise Adanaspor 
ile sezon sonuna kadar anlaştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fut-
bolcularımız Mücahit Can Akçay Ümra-
niyespor’a, Savaş Polat ise Adanaspor’a 
sezon sonuna kadar kiralanmıştır” denil-
di.

MÜCAHİT CAN ÜMRANİYE’DE
İttifak Holding Konyaspor’un genç 

golcüsü Mücahit Can Akçay sezon sonuna 
kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ümrani-
yespor forması giyecek. Geçen sezondan 
itibaren Aykut Kocaman tarafından A ta-
kım için hazırlanan genç oyuncu alınan 
kötü sonuçların ardından gözden çıkarıl-
mıştı. 

Bu sezon Süper Lig’de 1 kez ilk 11’de 
maça başlayan Mücahit 6 maçta ise oyu-
na sonradan dahil olmuştu. Bu maçlarda 
gol atma başarısı gösteremeyen genç 
oyuncu, yeni takımını Süper Lig’e yük-
seltmeye çalışacak. TFF 1. Lig’de 25 pu-

anla 7. Sırada yer alan İstanbul temsilcisi 
Play-Off potasında bulunuyor. 

SAVAŞ POLAT ADANASPOR’DA
2 sezon önce Fenerbahçe’den trans-

fer edilen daha sonra alt liglere kiralanan 
Savaş Polat sezon başında bir son dakika 
kararı ile kadroda tutulmuştu. Genç sağ 
bek ligin ikinci yarısında Adanaspor for-
ması giyecek. Bu sezon sadece Türkiye 
Kupası’nda forma giyebilen Savaş, ikinci 
devrede yeni takımını ligde tutmaya çalı-
şacak. 12 puanı bulunan Adanaspor TFF 
1. Lig’den düşmeme mücadelesi veriyor. 

ALİ YAŞAR ALTINORDU YOLUNDA
Konyaspor’da bir sonraki ayrılık yine 

forma şansı bulamayan oyunculardan Ali 
Yaşar olacak. 

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 
istediği tecrübeli oyuncu için ilk etapta 
kiralama formülü öne çıkmıştı. Ancak 
daha sonra Konyaspor’un Altınordu’dan 
Anıl Koç’u istemesi nedeniyle takas planı 
yapılmaya başlandı. 

Taraflar anlaşırsa Ali Yaşar – Anıl Koç 
takası gerçekleşecek…

Konyaspor’un gündeminde olan Anıl 
Koç 24 yaşında ve Belçika doğumlu. Sağ 
kanatta forma giyen Anıl, ligin ilk yarısın-
da 15 maçta forma giydi ve 5 gol atmayı 
başardı. n YUNUS ALTINBEYAZ

Start verildi!
1922 Konyaspor Antalya’da devam eden devre arası 

kampında Bayburt Özel İdarespor ile bir hazırlık maçı oyna-
dı. Yeşil Beyazlılar rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Antalya IC 
Hotels Santai Family Resort sahasında devre arası kamp 
hazırlıklarını sürdüren 1922 Konyaspor oynadığı  ikinci 
hazırlık maçında TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından 
Bayburt Özel İdarespor ile karşılaştı. Yeşil Beyazlılar saha-
dan 1-1 berabere ayrıldı. Karşılaşmaya 1922 Konyaspor; 
Ahmet Çolak, Celal, Seydi, Can Demir, Fatih, Adem Eren, 
Seyid, Burak, İbrahim Serdar, Alpay ve Seddar ilk onbiri 
ile başladı. Her iki yarıda farklı onbirleri sahaya süren tek-
nik direktör Salih Eken tüm oyuncularını görme şansı bu-
lurken, 1922 Konyaspor karşılaşmadan berabere ayrıldı. 
Yeşil Beyazlılar’ın golü Tuğrul Başkan’dan geldi.
 n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de ikinci yarının ilk 3 haftasının programı 
açıklandı. İkinci yarının ilk maçında temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor deplasmanda Ankaragücü ile karşıla-
şacak.

17. Hafta, 17 Ocak Cuma: 20.00 MKE Ankaragücü-İtti-
fak Holding Konyaspor (Eryaman)

18. Hafta 26 Ocak Pazar: 19.00 İttifak Holding Kon-
yaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Cumartesi: 14.00 Antalyaspor-İttifak Holding 
Konyaspor (Stat açıklanmadı)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, 18. Hafta müsabaka programı şöyle:

18. hafta 17 Ocak Cuma: 20.00 MKE Ankaragücü-İtti-
fak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi: 14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal 
Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları), 17.00 Medipol 
Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih 
Terim), 20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:  13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açık-
lanmadı), 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park), 
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom), 
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbir-
liği (Çaykur Didi)  n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor hazırlık 
maçında berabere kaldı

İkinci yarı Konyaspor 
maçı ile başlayacak

Dev Kartallar Mamak Belediyespor’u ağırlıyor
Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz 

Konyaspor Basket bugün evinde Mamak 
Belediyespor ile karşılaşacak. Kritik 
mücadele saat 16.00’da başlayacak ve 
Selçuklu Belediye Salonu’nda oynanacak. 
Yeşil Beyazlılar son olarak geçen hafta 
evinde Bornova Belediyespor’u mağlup 
etmiş ve morallenmişti. Konyaspor Basket 
bugünkü zorlu mücadeleyi kazanarak 
çıkışını sürdürmek istiyor. 

Ligde üst sıraları yaklaşmak isteyen 
Konyaspor Basket, 14. hafta maçında 
bugün evinde Mamak Belediyespor ile 
karşılaşacak Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 
14. hafta heyecanı dün oynanan Anadolu 
Basket-Gemlik Basketbol maçıyla başladı. 
Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren 
Konyaspor Basket, bugün evinde Mamak 

Belediyespor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını 
tamamlayarak maç saatini beklemeye 
başlayan yeşil-beyazlı ekipte maç öncesi 
önemli bir eksik bulunmazken moraller de 
yerinde. Geçen hafta deplasmanda aldığı 
Bornova Belediyespor galibiyetiyle kötü 
gidişatına son veren temsilcimiz, başkent 
ekibi karşısında da kazanarak üst sıralara 
bir adım daha yaklaşmak amacında. Ozan 
Bulkaz’ın ekibi, 14. haftaya 7 galibiyet 
ve 6 yenilgi ile averajla 10.sırada girdi. 
Hafta içi transfer edilen deneyimli pota altı 
oyuncusu Azizcan Özdemir’in de bugünkü 
randevuda kadroda olması bekleniyor. 

TARRANT CEZALI
Konyaspor Basket ile aynı galibiyet 

ve yenilgi sayısında olan Mamak 
Belediyespor, bugünkü randevuya en 

önemli oyuncusundan yoksun olarak 
çıkacak. Ligde geride kalan haftalarda 
29,6 sayı, 3,4 ribaunt ve 5,5 asist 
ortalamaları ile mücadele veren ve ligde 
sayı krallığında zirvede olan Ricky Tarrant, 
cezası sebebiyle Konya deplasmanında 
takımdaki yerini alamayacak. Play-off’u 
hedefleyen konuk ekibin kadrosunda yer 
alan Soykan Yıkılmaz, Ogün Sevinç ve 
Hamit Sezaver ise daha önce Konya’da da 
basketbol oynamıştı. 

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda 
bugün saat 16.00’da başlayacak 
karşılaşmayı Önder Yılmaz, Tolga Edis, 
Alper Elçikoca hakem üçlüsü yönetecek. 
Zorlu mücadele TBF TV’nin YouTube 
adresinden canlı olarak yayınlanacak.  
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda Antalya kampı başlıyor
İttifak Holding Konyaspor’un devre ara-

sı kampı bugün başlıyor. Yeşil Bayazlılar 
2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık 
kampını, 4-11 Ocak tarihleri arasında Antal-
ya Belek’te yapacak.

8 günlük kamp döneminde Anadolu Kar-
talı, üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 
1. Lig ekipleriyle karşılaşacak İttifak Holding 
Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 
Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 
Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı 
karşıya gelecek.

Antalya kampı sonrası 1 günlük izin ya-
pacak İttifak Holding Konyaspor, Konya’ya 
dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisle-
ri’nde devam edecek.

Konyaspor’un kamp kadrosu şu şekilde: 
Serkan Kırıntılı, Ozan Can Oruç, Mehmut 
Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Marin 
Anicic, Uğur Demirok, Selim Ay, Ali Turan, 
Leonard Zuta, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, 
Ali Yaşar, Nejc Skubic, Yevhen Opanasen-
ko, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ami Ha-
dziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, 
Farouk Miya, Paolo Hurtado, Deni Milose-
vic, Ömer Ali Şahiner, Levan Shangelia, 
Riad Bajic, Erdon Daci  n SPOR SERVİSİ
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