
Tarımsal üretimde dönüşüm şart! Yayınlarda titiz davranıyorlar
Konya’da yayıncılık 
sektöründe birçok yayın ve 
kırtasiye ürününün bayiliğiyle 
toptan satış gerçekleştiren 
Harput Dağıtım Kitap ve 
Kırtasiye, kalite ve içerik 
noktasında titizlikle hareket 
ediyor. Bunun dışında önemli 
bir ticari ahlaka sahip olan 
Harput Dağıtım Kitap ve 
Kırtasiye, sektördeki esnafları 
destekliyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Toplantısı’nda 
konuşan Konsey Başkanı 
Hüseyin Çevik, tarım ve 
gıdanın stratejik sektör 
olarak ulusal güvenlik 
kadar değer kazandığına 
dikkati çekerek, tarımsal 
üretim ve ticaretinde 
köklü dönüşümlerin 
yapılmasının kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. 
n HABER SAYFA 11’DE 
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Genç GİV’de 
bayrak değişimi

Evlilik hayati 
bir mucize!

Girişimci İşadamları Vakfı 
Genç GİV Konya Başkanlı-
ğı’nda görev değişimi yaşan-
dı. Genç GİV Konya Şube 
Başkanlığı görevini yürüten 
Fikret Akdiş, görevi Durmuş 
Ali Çini’ye devretti. Başkan 
Çini, girişimciliği özendirmeye 
devam edeceklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Karatay Belediyesi’nin Sağlıklı 
İletişim Mutlu Aile Okulu’ndaki 
seminerinde konuşan Klinik 
Psikolog Beyhan Budak, evli-
likte iletişim konusunda yaptığı 
sunumda evliliği hayati bir 
mucize olarak nitelendirdi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Fırtına, korku ve 
panik oluşturdu

Verileri Koruma
Kanunu’na uyun!

Önceki gün Konya genelinde etkili 
olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 

Rüzgarın şiddetini iyiden iyiye 
artırdığı Halkapınar’da 1, Ereğli’de 2 
caminin minaresi devrildi, vatandaş 

deprem oluyor zannetti. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

ASKON Konya Şubesi’nde Kişisel 
Verileri Koruma Kanunu’nu 

anlatan Bilgisayar Mühendisi 
Harun Doğan ve Veri Uzmanı Ali 

Atlıhan, kanunun dikkate alınması 
noktasında işadamlarını uyardı. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

Ekonomiye virüs girdi!
Çin’de baş göstererek neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Şuanda bu durum 

Türkiye ekonomisi için fırsat olarak görünse de, olumsuz tablonun devamı dünyada şiddetli bir kriz için risk oluşturuyor
TÜRK İŞADAMLARI
DİKKATLİ OLMALI 

“Çin’ce de krizin karşılığı fırsat 
olarak çevrilmekte” diyen Yılmaz, 
bunu yaparken dengeli davranmak 
gerektiğinin altını çizdi. Fırsat ya-
kaladım derken mevcut durumdan 
aşağı da düşülebileceğini belirten 
Yılmaz, bu noktada işadamlarını 
dikkatli olmaları noktasında uyardı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

DÜNYA EKONOMİSİ
TEHDİT ALTINDA 

Koronavirüs etkisinden kurtulama-
yan dünya ekonomisinde kriz daha 
da derinleşme yolunda. Türkiye’nin 
burada ekonomik anlamda da dik-
katli olması gerektiğini belirten Dış 
Ticaret Danışmanı ve Eğitmeni Mut-
lu Yılmaz, Türkiye’nin bu süreçte 
ekonomik anlamda doğru adımlar 
atılması gerektiğini savunuyor.

HEP BİRLİKTE ŞEHRİMİZİ
2023’E HAZIRLAYACAĞIZ

Başkan Altay esnafla buluştu 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte 
Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesindeki bazı iş yer-
lerini ziyaret ederek esnafla buluştu. Başkan Altay, 
“Hep birlikte şehrimizi 2023’e hazırlamak için çalış-
maya devam edeceğiz” dedi.

n HABERİ SAYFA 13’TE

070605 Kongre sektörünün 
kalbi SKM’de atıyor

Camilerden çaldı 
hurdacıya sattı!

Başkan Kavuş, Bizim 
Meram Taksi’de 11 KOP’tan proje 

kültürüne katkı 12 FETÖ’nün şifresi
‘canlarfedaOna’ymış 

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle uluslararası alanda 
oldukça önemli ve prestijli bir organizasyon olan Konya Tarım 

Fuarı, riske girilmeden Haziran ayına ertelendi. Tüyap’tan yapılan 
açıklamada, “Virüs, Türk tarım sektörünün hizmet ettiği önemli 

pazarlarda sağlığı tehdit etmeyi sürdürmekte ve bu ülke vatandaş-
larının başka ülkelere seyahat etmesine imkan vermemektedir. 

Dünyada yaşanan bu gelişmeler ışığında Tarım Fuarı 02-06 Hazi-
ran 2020 tarihlerine ertelenmiştir” denildi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Mutlu Yılmaz

Virüs, Fuarı erteledi!
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Her gün etrafımızda, eş, dost, tanı-
dık, tanımadığımız dünya yolculuğunu 
tamamlayıp, ahirete intikal ediyor. Bir 
varmış, bir yokmuş oluyor.

İnsanoğlunun yaratılış itibarıyla 
dünyaya ve nimetlerine karşı büyük bir 
ilgi ve sevgisi vardır. Dünyayı aşırı se-
viyoruz. Hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. 
Daha çok kazanmak, daha çok şeyler 
almak istiyoruz. Doymuyoruz bir türlü. 
Evimizi eşyalarda dolduruyoruz. Sürekli 
almak ve tüketmek istiyoruz. Ömrümüz 
dünyalık kazanmak ile boşuna akıp gidi-
yor.

***
Hz Ömer (R.A) bir gün Hz. peygam-

ber (SAV)  efendimizin dinlenmekte ol-
duğu odaya girer ve bir an çevresine göz 
gezdirir. Tavana asılmış kuru bir deri bir 
torbanın içinde bir kaç kg arpa, duvara 
dayalı bir kaç ağaç yaprağı ve yerde Hz 
Muhammed (sav) in üzerinde uyumak-
ta olduğu hurma lifinden örülmüş kaba 
bir hasır. 

Bu manzara karşısında ağlamaya 
başlayan Hz Ömer’in hıçkırıkları O’ nu 
uyandırır. 

Kalkınca hasırın vücudunda iz yaptı-
ğını, kan oturduğunu gören Hz Ömer ise 
omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başlar. 

Hz Muhammed (sav) hayretle sorar 
- Ey Hattab Oğlu neden ağlıyorsun? 
-” Ey Allah’ın Elçisi! İranlılar kisra-

larını saraylarda yaşatırken, Bizanslılar 
kayserlerini lüks ve ihtişama boğmuş-
ken sen ki Allah’ın Elçisisin İzin ver, biz-
de seni... 

Maksat anlaşılmıştır, Allah’ın elçisi, 
gelecekteki halifesininim sözünü hü-
zünlü bir tebessüm, tatlı bir el işaretiyle 
keser ve 

“ Bu dünya hayatı bir eğlenceden 
ibarettir Ahiret yurduna gelince, işte 
asıl hayat odur keşke bilmiş olsalardı” 
(Ankebut Suresi 64)  ayetini okuduktan 
sonra ekler : 

“İstemememizsin Ey Ömer! Dünya 
Onların Olsun Ahiret Bizim”..

***
Hz. İbrahim Peygam-

ber ateşe atılarak nefsin-
den, kurban emri ile de ev-
ladından imtihan görmüş, 
tevekkül ve teslimiyeti O’na 
her iki imtihanı kazandır-
mıştı. Sıra servetten, mal 
ve mülkten imtihana sıra 
gelmişti.  

Allah Teâla Hz. İbra-
him’e sayılmayacak dere-
cede koyun sürüleri ihsan 
etti. Cebrail (A.S), insan suretinde gele-
rek sordu: “Bu sürüler kimin? Bana bir 
sürü satar mısın?”

İbrahim (A.S): “Bu sürüler Rabbi-
mindir. Şu anda benim elimde emanet 
olarak bulunuyor. Bir kere zikredersen, 
üçte birini; üç kere zikredersen hepsini 
al, götür!” dedi.

Cebrail(A.S): “Sub-
buhun, kuddusün, Rab-
büna ve Rabbü’l-melai-
keti verruh” dedi.

İbrahim (A.S): “Al 
hepsini! Senin, al, git!” 
dedi.

Cebrail (A.S): “Ben 
insan değil, meleğim, ala-
mam.” dedi.

İbrahim(A.S). “Sen 
meleksen, ben de Ha-

lil’im (Allah’ın dostuyum.). 
Verdiğimi geri alamam.” dedi.

Nihayet İbrahim (A.S) sürülerinin 
hepsini sattı. Mülk alıp vakfetti. İbra-
him(A.S), canı, evladı ve malı ile ağır 
bir imtihan geçirdi. Rabbine büyük bir 
teslimiyetle ram oldu. Kulluğun mutlak 
noktasına erişti. Suretten kurtuldu. Ha-
lilullah (Allah’ın dostu) oldu.

 Bu hadiseden sonra İbrahim aley-
hi selam sürüleri sattı. Geniş bir arazi 
aldı. Onu Müslümanların istifadesi için 
vakfetti. Böylece vakıf müessesi İbra-

him Peygamber ile başlamış oldu.
****

 “Mâlik-ül mülk” olan Allah’dır. Her 
şeyin sahibi ve maliki Allah’tır (cc). İn-
sanlarda var olan zenginlik bir imtihan 
sırrı olarak Allah’ın “El-Gani” (zengin) 
isminin insanlar üzerindeki tecellisinden 
başka bir şey değildir. Zenginliğin kay-
nağı ise insanlar değil, Allah’tır. Gerçek 
zengin olan o’dur. 

Mâliklik ve sahiplik; eşya üzerinde 
istediğiniz gibi tasarruf etmekle yakın-
dan ilgilidir. İnsanoğlunun elindeki mal, 
mülk, memâlik… miras  yoluyla el de-
ğiştiren metâdan başka bir şey değildir. 
O halde insanların sahip oldukları mal-
mülk geçici bir faydalanma bir nevi “inti-
fa”dan ibaret olmaktadır.

 Peygamber Efendimiz (s.a.v), “İn-
san ölünce (Salih) ameli kesilir. Ancak 

üç amel (in sevabı) kesilmez: Sadaka-i 
câriye (kamuya yararlı sadaka), faydala-
nılan bir ilim ve arkasında kendisine dua 
edecek hayırlı bir çocuk bırakmak.”

Onun için  dünyanın malı dünyada 
kalıyor. Kendimizi dünya malı için fazla 
hırpalama, aşırı yormaya hiç de gerek 
yok. Herkes biriktirdiği malı değil nasi-
bini yermiş…

Rahmetli Abdürrahim Karakoç abi, 
“Taksim” şiirinde;

“Hiçbiriniz telaş etmesin boşa
Doyacak gözünüz toprağa, taşa…
Beni inancımla koyun baş başa...
Topyekûn dünyayı size bıraktım.” 
Ne güzel söylemiş merhum Yunus 

Emre:
“Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi?,
Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan...”
Allah için kazanıp, Allah için harca-

yanlardan olmak duası ile…
Baki selamlar.

“DÜNYA ONLARIN OLSUN !”

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Çin’de baş göstererek neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Uzmanlar 
sürecin bu şekilde devam etmesinin dünyada şiddetli bir ekonomik krizi beraberinde getirebileceğine dikkat çekti

Koronavirüs küresel 
ekonomiyi sarstı!

Çin’in Vuhan bölgesinde baş gös-
teren yeni tip koronavirüs (Kovid-19), 
kısa sürede tüm dünyaya yayılmış 
durumda. Avrupa başta olmak üze-
re Amerika, Ortadoğu bölgesinde de 
kendini gösteren koronavirüs, dün-
yada birçok ülkede kırmızı alarma 
neden oldu. İtalya başta olmak üzere 
İran ve bazı ülkelerde şehirler komp-
le karantina altına alınırken, yaşanan 
bu salgın krizi ölümlerin yanında eko-
nomik sorunları da beraberinde geti-
riyor. Koronavirüs etkisinden kurtu-
lamayan dünya ekonomisinde kriz 
daha da derinleşme yolunda. Türki-
ye’nin burada ekonomik anlamda da 
dikkatli olması gerektiğini belirten 
uzmanlar, doğru adımlar atılması ge-
rektiğini savunuyor. 

TÜRKİYE KÜRESEL TİCARETTEN 
BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ 

Dış Ticaret Danışmanı ve Eğit-
meni Mutlu Yılmaz, koronavirüs 
başta olmak üzere dünya üzerinde 
yaşanan gelişmelerin, küresel ticare-
te yansımalarını Yenigün’e değerlen-
dirdi. Türkiye’nin ekonomik anlamda 
küresel bir oyuncu olduğuna dikkat 
çeken Yılmaz, bu bağlamda Türki-
ye’nin küresel etkilerden uzak kala-
mayacağını söyledi. Son dönemde 
yaşanan koronavirüs ve diğer geliş-
melerin Türkiye’yi nasıl etkileyece-
ği konusundaki ayrıntıları paylaşan 
Yılmaz, şunları söyledi, “Türkiye’yi 
küresel ticaretten bağımsız düşüne-
meyiz. Ama Türkiye’nin ihraç pazar-
larına baktığımız zaman, farklı etkileri 
ve bize yansıması olacak. Çin’in daha 
önce hakim olduğu, fiyat avantajın-
dan dolayı bizim giriş yapamadığımız 
pazarlara Çin’in mal satamadığı pa-
zarlar Türkiye için bir fırsattır. Ama 
burada şuna dikkat etmek gerekiyor; 
kısa vadeli pazara giriş yapıp orada 
kalamamak bizim en büyük soru-
numuz olabilir. Devletimizin, Ticaret 
Bakanlığı’nın bunla ilgili özel bir ça-
lışma yapması gerekiyor. Kısa vadeli 
değil orta ve uzun vadeli bir strateji 
ile fırsat oluşturan pazarlar ortaya 
konmalı. Tekstil, makine önemli un-
surlardan biri. Türkiye mal ticaretin-
den açık, hizmet ticaretinden de fazla 
veren bir ülke. Hizmet ticaretinde en 
büyük gelir kaynağı ise seyahat yani 
turistler. Çin’den gelen turistler var. 
Veya koronavirüsten dolayı turistlik 
amaçlı seyahatlerin ertelenmesi, bi-
zim fazla vermiş olduğumuz hizmet 
ticaretinde ayrı bir sıkıntı olabilir. Bir 
yerden kazançlı olabiliriz bir yerden 

de kaybedebiliriz. O noktada hassas 
olmak lazım. Burada da bizim karşı-
mıza katma değerli ihracat geliyor. 
Yani otellerimizdeki her şey dahil 
sisteminden daha fazla, bir ile, bir 
kasabaya hitap edecek bir politika iz-
lemeliyiz. Turistin otelden çıkarak, o 
bölgedeki esnafa da katkı sunmasını 
ortaya koymak lazım. Zaten ulaşımda 
önemli hizmet sektörlerinde.” 

AVRUPA KENDİ İÇİNDE ÇÖKÜYOR
ABD’nin ticaret anlamında Çin 

ve Avrupa olarak rakibi olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, “Koronavirüs’ün 
ABD’nin Çin’le yapmış olduğu Faz1 
anlaşmasından 2 hafta sonra bu sal-
gın karşımıza çıktı. Faz1 anlaşması ile 
ABD Çin’i hizaya getirmiş durumda. 
Dolayısı ile bu koronavirüs belli bir 
süre devam etmiş olsa bile, etkisini 

yitirdikten sonra Trump eğer başkan 
olarak kalırsa, ikinci cepheyi Avru-
pa’ya açacaktır. Bundan dolayı Av-
rupa’nın geleceği artık eski Avrupa 
değil. İngiltere’nin Brexit’le Avrupa 
Birliği’nden çıkması demek, bizim 
“Gümrük Birliği” kapsamındaki ti-
caretimizi de etkiler. Bizim İngiltere 
ile ayrı bir serbest ticaret anlaşması 
yapacağız. Bizim yüzde 50’den fazla 
ihracatımız Avrupa’ya ama ihracat-
taki en büyük partnerlerimizden biri 
de İngiltere. Dış ticaret fazlası ver-
diğimiz nadir Avrupa ülkelerinden 
bir tanesi. Baktığımızda yüzde 50’lik 
Avrupa ihracatı belki yüzde 40’lara 
düşecek. İngiltere Serbest Ticaret 
anlaşması yapacağını söyledi. Eğer 
buradaki süreç uzarsa, İngiltere paza-
rında kısa vade içerisinde büyük ka-
yıplarımız olur. Buna hazırlıklı olmak 
gerekiyor. Brexit süreciyle Avrupa 
Birliği de kendi içerisinde yıkılış sü-
recine girmiştir. Domino etkisinden 
biri İngiltere olacaktır. Şuandaki göç-
men politikaları bile kendi içerisinde 
öz değerlerinden uzak olduğunu gö-
rebiliyoruz. Avrupa’nın geleceği çok 
parlak görünmüyor. Bunun haricinde 
koronavirüsün etkisi, talep daralma-
sı, yakın coğrafyadaki Suriye mese-
lesi, Rusya-Türkiye ilişkileri burada 
büyük etken oluyor” diye konuştu. 

DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR 
2020 yılının önemli gelişmelerle 

başladığını, bu gelişmelerin Türkiye 
ekonomisini doğrudan etkilediğini 
dile getiren Yılmaz, şunları kaydet-
ti, “Bizden kaynaklanmayan küresel 
ölçekteki sıkıntılar yaşıyoruz. Bizler 
de geleceğe yönelik, mevcudu koru-
maya yönelik planlar yapıyoruz. Ama 
dikkatli olmamız gerekiyor. 2020 
yılı büyük olaylarla başladı. ABD ve 
İran arasında sert sürtüşmeler baş-
ladı. İranlı önemli bir komutanın 
ABD tarafından öldürülmesi, İran’ın 
ABD’nin Irak’taki üslerini vurması 
gibi olaylar yaşandı. Bu olaylar pet-
rol fiyatlarının artmasını öngörürken, 
koronavirüsle birlikte petrolde tarihi 
düşüşlerin yaşanacağı gibi fikirler 
beyan edilmeye başlandı. Petrol fiyat-
larının 1,5 ay içerisinde büyük artış 
yaşanması beklenirken, gelinen sü-
reçte fiyatların tarihi dip yaptığını gö-
rüyoruz. Böyle bir konjonktürel süreç 
yaşanırken, burada dikkatli olmamız 
gerekiyor.”

DÜNYADA ŞİDDETLİ 
BİR KRİZ OLABİLİR!

“Çin’ce de krizin karşılığı fırsat 
olarak çevrilmekte” diyen Yılmaz, 
bunu yaparken dengeli davranmak 
gerektiğinin altını çizdi. Fırsat yakala-
dım derken mevcut durumdan aşağı 
da düşülebileceğini belirten Yılmaz, 
“Koronavirüs kapsamında Çin’in en 
önemli parametleri dünya ekono-
misinin büyümesini etkiler, küresel 
ticareti etkiler, küresel tedarik zin-
cirini etkiler. Çin tahminime göre 
şuan dünyanın madenlerinin yüzde 
50’sinin fiyatlarını belirleyen bir ülke. 
Dolayısı ile MTA fiyatları dediğimizde 
Çin, küresel tedarik zinciri dediğimiz-
de Çin, küresel büyüme dediğimizde 
Çin karşımıza çıkıyor. Eğer koro-
navirüs problemi çözülmezse, aşısı 
bulunmazsa, ya da bu yayılım böyle 
devam ederse dünyada şiddetli bir 
kriz kendini gösterir. Çin’in kendini 
toparlaması 1 yılı bulur. 2-3 ay daha 
koronavirüs bu etkisini göstertirse 
küresel ölçekteki firmalar Çin’den çı-
kacaktır. Dolayısı ile çok parametreli 
bir süreci yaşıyoruz. Tartıştığımız bir-
çok konu var. 1 ay sonra neyi tartışa-
cağımız belli değil. Ama hazır olmak 
gerekiyor. İş dünyasının kendi işlerini 
düz, temiz yapmaları, dürüst yapma-
ları bizim gelecekle ilgili en büyük 
sermayemiz olarak düşünüyorum” 
değerlendirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Riske girilmedi, 
fuar ertelendi 

Çin’in Vuhan bölgesinde Ara-
lık ayında ortaya çıktığı tahmin 
edilen koronavirüs, tüm dünyayı 
tehdit ediyor. Şuana kadar ko-
ronavirüs Avrupa, Rusya, Orta-
doğu ülkeleri, Amerika olmak 
üzere birçok bölgeye sıçramış 
durumda. Bu nedenle virüsün 
etkisinin büyük olduğu ülkeler-
de şehirler karantinaya alınırken, 
birçok organizasyon da iler ki bir 
tarihe ertelenerek iptal ediliyor. 
Şuana kadar Türkiye’de tespit 
edilen koronavirüs vakası bulun-
muyor. Ancak Türkiye virüsün 
yayılmaya başladığı günden bu-
yana uyguladığı sıkı politikaları 
sürdürmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda, uluslararası alanda ol-
dukça önemli ve prestijli bir orga-
nizasyon olan Konya Tarım Fuarı, 
riske girilmeden Haziran ayına er-
telendi. Fuara çok sayıda ülkeden 
misafirin geleceği düşünülerek, 
gelecek misafirlerden bu virüsün 
Türkiye’ye gelmesi ve yayılması-
nın önüne geçmek için fuar erte-
lenmiş oldu. 

FUAR HAZİRAN 
AYINDA YAPILACAK

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş., 

konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da, Konya Tarım Fuarı’nın 17-
21 Mart 2020 tarihleri arasında 
planlandığını hatırlattı. Ancak 
koronavirsün tüm dünyayı teh-
dit etmesinin bu organizasyonun 
yapılmasını yeniden düşündürdü-
ğünün vurgulandığı açıklamada 
şunlara yer verildi, “18. Konya 
Tarım Fuarımızı 02-06 Haziran 
2020 tarihlerinde gerçekleştire-
ceğimizi bildirmek isteriz. Yeni tip 
Corona Virüsü (COVID-19) alınan 
tüm önlemlere rağmen dünyada 
yayılmaya devam ediyor. Tür-
kiye’de şu ana kadar herhangi 
bir vakanın görülmemiş olması 
ülkemiz adına sevindiricidir. An-
cak virüs, Türk tarım sektörünün 
hizmet ettiği önemli pazarlarda 
sağlığı tehdit etmeyi sürdürmekte 
ve bu ülke vatandaşlarının başka 
ülkelere seyahat etmesine imkan 
vermemektedir. Dünyada yaşa-
nan bu gelişmeler ışığında Türk 
tarım sektörünün en büyük plat-
formu olan 18. Konya Tarım Fua-
rı’nın tüm paydaşların ortak kararı 
ile 02-06 Haziran 2020 tarihlerine 
ertelenmesine karar vermiştir.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mutlu Yılmaz
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Konya’da yayıncılık sektöründe birçok yayın ve kırtasiye ürününün bayiliğiyle toptan satış gerçekleştiren Harput Dağıtım Kitap ve Kırtasiye, kalite ve içerik 
noktasında titizlikle hareket ediyor. Bunun dışında önemli bir ticari ahlaka sahip olan Harput Dağıtım Kitap ve Kırtasiye, sektördeki esnafları destekliyor 

‘Küçük esnafı destekliyoruz’
Türkiye’de oldukça iyi durumda 

olan yayıncılık sektörü, belli bir içe-
rik kalitesinin de ön planda olması-
nın önemini beraberinde getiriyor. 
Bu anlamda Konya’da yayıncılık 
anlamında ciddi faaliyetler yürüten 
firmalar bulunuyor. Bunlardan biri 
de Harput Dağıtım Kitap ve Kırta-
siye. Yayıncılık sektöründe birçok 
yayının ve kırtasiye ürünlerinin 
bayiliğini yapan Harput Dağıtım 
Kitap ve Kırtasiye, sektörde ahlaki 
değerlerle uygun bir çalışma yü-
rütüyor. Toptan satışlarıyla Konya 
merkez, ilçeleri ve çevre illerdeki 
perakendelere satış gerçekleştiren 
Harput Dağıtım Kitap ve Kırtasi-
ye, ayrıca Konya’da bulunan Nihle 
adında 2 perakende mağazasına 
da sahip. İçerik anlamında olduk-
ça titiz davranan Harput Dağıtım 
Kitap ve Kırtasiye, küçük esnafı da 
desteklemeyi ticari prensip olarak 
edinmiş durumda. 

UZUN YILLARDIR 
SEKTÖRÜN İÇERİSİNDE 

Sektördeki çalışmaları hakkın-
da bilgiler veren Harput Dağıtım 
Kitap ve Kırtasiye sahibi Sinan 
Bozkurt, bin 600 metrekarelik 
toptan satış noktasına sahip ol-
duklarını söyledi. Bunun dışında 
Nihle markasıyla 2 perakende ma-
ğazalarının bulunduğunu belirten 
Bozkurt, “Sektöre 1995 yılında as-
kerden geldikten sonraki birkaç yıl 
sonra İstanbul Final’de başladım. 
Sonrasında 2006 yılında Konya’da-
ki ticari sıkıntılardan dolayı buraya 
geldik. 2018 yılında da buradaki 
serüvenimiz sona erdi. Burada ta-
nıştığımız arkadaşlar yılların emeği 
var dediler ve böylelikle kendimiz 
tekrar başladık bu işe” dedi. 
ESNAFI DESTEKLEMEK GEREKİYOR 

Birçok yayın ve kırtasiye gu-
ruplarının bayiliğini yaptıklarını 
dile getiren Bozkurt, faaliyet alan-
larıyla ilgili şunları söyledi, “Bütün 
hazırlık gurupları, kültürel kitaplar, 
romanlar gibi birçok yayınlarla, 
yayınevleriyle çalışmalarımız var. 
Bunun dışında kırtasiye ile alakalı 
bayiliklerimiz var. Toptan olarak 
çevre il ve ilçelere de hizmet veri-
yoruz. Biz toptan kırtasiyelere çalı-
şıyoruz. Bunun dışında kendimize 
ait Meram bölgesinde Nihle adında 
iki tane perakende mağazamız var. 
Okullarla, kurumlarla ilgili teklifler 
gelse de biz müşterilerimize yön-
lendiriyoruz. Çünkü esnafı des-
teklememiz gerekiyor. Hep bana 
dememek gerekiyor. Esnaf bizden 
aldığı ürünü satamazsa ayakta du-
ramaz. Bunun için böyle bir ticari 
ahlaka sahibiz.” 

PİYASADA ÇOK FAZLA YAYIN VAR
Kendilerine ait yayınları ol-

madığını belirten Bozkurt, “Belki 
iler ki zamanlar için düşünülebilir 
ama şuanda kendi yayınımız yok. 
Zaten piyasada çok fazla yayın var. 
Özellikle FETÖ’nün dağılmasından 
sonra çok değişik yayınlar ortaya 
çıkmaya başladı. Her hafta farklı 
bir yayın çıkıyor. Bunlardan tu-
tunabilenler var tutunamayanlar 
var. Bir de bu yayın guruplarının 
bazılarının kökenini araştırdığımız-
da FETÖ’nün yaptığı çalışmaların 
benzerleri çıkıyor piyasaya” diye 
konuştu.  

DENETLEME NOKTASINDA 
SORUNLAR VAR 

Yayıncılık sektörüyle ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan Boz-
kurt, yayıncılık sektörünün belli 
kriterleri ve denetleme meka-
nizması olduğunu söyledi. Buna 
rağmen uygulamadaki sorunların 

yaşandığına dikkat çeken Bozkurt, 
şunları kaydetti, “Bu konuyla ilgi-
li Bakanlık düzeyinde komisyon 
kurulmuş bildiğim kadarıyla. Bu 
konuyla ilgili incelemeler, araştır-
malar yapılıyor ama tabi detayla-
rını bilmiyoruz. Burada yayınların 
kime ait olmasından çok, piyasada 
yayınevi, kitapçı ve okul arasında 
dönen rantı çözmeye çalışıyorlar. 
Yoksa o yapılanmadan giden ya-
zarların hangi yayınevinde olduk-
larını araştırdıklarını zannetmiyo-
rum.”

BÜYÜK SORUNA DİKKAT ÇEKTİ
Devletin okullara verdiği ki-

taplar noktasında ciddi sıkıntılar 
yaşandığına dikkat çeken Bozkurt, 
“Duyduğum kadarıyla hiçbir okul-
da devletin verdiği ders kitapla-
rı okutulmuyor. Burada ciddi bir 
masraf var külfet var. Tamamen 
hazırlık kitaplar, yardımcı kitaplar 
aldırıyor hocalar. Devletin verdiği 
kitapları öğretmen beğenmiyor. 
Özellikle Büyükşehirlerde bu kitap-
lar kullanılmıyor. Belki köylerde, 
kırsal alanlarda bu kitaplar maddi 
durumlar kötü olduğu için mecbur 
kullanılıyor ama Büyükşehirlerde 
böyle bir durum yok. Bazı öğret-
menler bile bize çeşitli tekliflerde 
bulunuyor. Bizim bayiliğini yaptı-
ğımız yayınları okulda tanıtırsam, 
satışını sağlarsak bana yüzde kaç 
verirsiniz diyor. Bizim böyle bir 
uygulamamız yok diyoruz. Bu du-
rumun denetlenmesi gerekiyor” 
şeklinde konuştu. 
YERLİLİK ORANI ARTMIŞ DURUMDA 

Sektördeki yerlilik konusuna 
değinen Bozkurt, yaklaşık 3 yıl 
önce özellikle kırtasiye sektörünün 
büyük bir oranının ithal edildiği-
ni hatırlattı. Ancak devletin aldığı 
bazı önlemlerin yerli üretimi ar-
tırdığının bilgisini veren Bozkurt, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Çin’le 
ilgili ithalat noktasındaki vergiler 
artmadan önce ciddi bir ithalat 
vardı kırtasiye ürünlerde. O dö-
nemlerde yerli üretim belki yüzde 

5 bile yoktu. Hatta bazı firmalar, 
Çin’de yıl boyu fabrika kapatıyor-
du, o fabrika sadece o firmaya ça-
lışıyordu. Bu dereceydi. Sonra bu 
durumu engelleme adına fonlar 
artırıldı, vergiler artırıldı. Akabinde 
iç piyasada da üretimler başladı. İlk 
çanta sektöründe başladı bu. Bü-
tün çanta firmaları Çin’le bağlan-
tıyı kesti ve kendi imalatlarını ha-
yata geçirdiler. Bunun gibi birçok 
örnekler yaşandı ve yaşanmaya 
devam ediyor. Teşvik bölgelerin-
de kırtasiyeyle ilgili fabrikalar açıl-
maya başladı. Ben de gidiyordum 
Çin’e kendim de ithalat yapıyor-
dum. Ancak artık yerli üretimimiz 
var. Bunla ilgili bir örnek vereyim; 
İstanbul’dan bana bir gün bir pa-
ket geldi. Numune olarak bir firma 
maket bıçağı göndermiş. Kalitesiy-
le, estetiğiyle, kullanışıyla çok ho-
şuma gitti. Çin’deki üründen daha 
kaliteli bir ürün. Aradım bu üretici-
yi, tanıştık, konuştuk. Tebrik ettim 
bu denli kaliteli, güzel bir üretim 
ortaya koyduğu için. Daha önce 
neden yapmadın diye sordum, 
Çin’le rekabet edemiyordum dedi. 
Biz artık o üreticiyle çalışmaya baş-
ladık. Bizim haricimizde birçok kişi 
de o firmayla çalışıyor. İstesek ka-
liteli ürünler de çıkarabiliyoruz. Bu 
anlamda kırtasiye de ithalat azal-
mış durumda. Yüzde 60’larda ken-
di üretimimiz var yüzde 40 ithalat 
var diyebiliriz.”

KAĞIT FİYATININ ARTMASININ 
NEDENİ SELÜLOZ 

Son 2 yıldır artan kağıt fiyatları 
noktasında bilgiler veren Bozkurt, 
“Kağıt fiyatları ciddi artışlar yaşan-
dı. Bu sadece bizde değil dünya pa-
zarında böyle. Bunun nedeni de se-
lüloz. Dünyada selüloz üreten belli 
başlı firmalar var. Bütün dünyaya 
bunlar dağıtıyorlar. Hammadde-
de sıkıntı yaşanınca dünyada ka-
ğıt fiyatları arttı. Türkiye özelinde 
ise kağıt üreticisi yok. İzmir’de 
Mopak diye bir firma var, kendi 
ağacını eker, ormanını oluşturur, 
hammaddesini de kendisi üretiyor. 
Onun haricinde devletin üretim-
leri vardı ama kapandı. Konya’da 
da Kombassan’ın kağıt üretimi var 
ama o da üretimi son yıllarda ya-
vaşlatmış durumda. Bunun nedeni 
de yanlış yerde kurulmuş olması. 
Çünkü kağıt üretimi için ciddi bir 
su gerekiyor ve fabrikanın yakı-
nında bir akarsu olması gerekiyor. 
İzmir’deki firma bu şekilde yaptığı 
için çok bir masrafı olmuyor. Ama 
Kombassan’ın ki yanlış yerde ol-
duğu için ciddi bir masrafları var. 
Bu nedenle daha cazip olduğu için 
yurtdışına çalışıyorlar ve içeriye 

mal vermiyorlar” değerlendirme-
sinde bulundu.  

EĞİTİMDE BİR STANDART OLMALI 
Eğitim sektörüne dair değer-

lendirmelerde de bulunan Bozkurt, 
eğitimde bir standart olması ge-
rektiğinin altını çizdi. 

Yıllardır deneme yanılma yo-
luna gidildiğini ancak bu duru-
mun öğrenci, öğretmen ve veliler 
açısından sorunlara yol açtığını 
dile getiren Bozkurt, şu bilgileri 
verdi, “İlkokul birinci sınıfa giden 
bir çocuğun sırt çantasını sen ben 
zor kaldırırız. Bir de çok erken sa-
atlerde eğitim başlıyor. Bu anlam-
da, çocuk şu kadar kitap okuyacak, 
şukadar bilgiyi donanacaktan ziya-
de çocuğun eğlenerek öğrenmesi 
sağlanmalı. Farklı metotlar uy-
gulanmalı. Bunla ilgili birçok ülke 
var örnek olan. Belli bir yaşa kadar 
çocukları birebir ders çalıştırmıyor-
lar. Görsel uygulamalar yapılıyor. 
Bunla ilgili Türkiye’de uygulamalar 
başladı. 2023 eğitim vizyonu adı 
altında akıl zeka ile ilgili her okulda 
bir sınıf olması uygulaması başladı. 
Türkiye’de de bu anlamda bu tür 
uygulamalar başladı. İyi bir başlan-
gıç oldu ama biraz daha geliştiril-
mesi gerekiyor.”

FİYAT DEĞİL KALİTE ÖNEMLİ 
Akıl zeka ile ilgili eğitim metot-

larının başlamasıyla birlikte mer-
diven altı üretimlerin de arttığının 
bilgisini veren Bozkurt, bu konuda 
da şu uyarılarda bulundu, “Ahşap, 
plastik deyip geçiyoruz ama sağlık 
belgesi burada önemli. Okullarla 
görüşüyoruz mesela, bu noktada 
sadece fiyata bakılıyor. Fiyat ucuzsa 
alınıyor. Biz bu konuda uyarıyoruz, 
“aldığınız firmanın sağlık belgesi 
var mı?” diye soruyoruz. Bu ürün-
lerde “sağlık belgesi mi oluyor” 
cevabı alıyoruz. Bunlar bilinmiyor. 
Ama bu materyallerin standartla-
rı var. Çocuk bu oyun guruplarını 
eline aldığı zaman mikrop barın-
dırıyor mu barındırmıyor mu? Bu 
konu çok önemli. Bu işi profesyonel 
yapan firmaların hepsinde bu sağ-
lık belgesi var. Ama merdiven al-
tında bu yok. Bu konuda da bilinçli 
değiliz. Bizim yaptığımız en büyük 
hata ucuz diye almamız. Ucuz diye 
alıyoruz ama arkasından gelecek 
sorunları düşünmüyoruz. Bu an-
lamda kırtasiye ürünleri özellikle 
çok önemli. Mesela defterde bile 
bir kalite, standart var. Kalitesiz 
defterler bir süre sonra çocuğun 
gözünü bozabiliyor. Ama bunu bil-
miyoruz. Fiyatı ucuz diye alıp geçi-
yoruz. Bu anlamda fiyat değil kalite 
önemli.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Sinan Bozkurt
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Selçuklu Belediyesi’nden ödüllü kitap okuma yarışması
Selçuklu Belediyesi 56. Kü-

tüphaneler haftası nedeniyle kitap 
okuma yarışması düzenliyor. 1 Ni-
san’da online olarak yapılacak olan 
yarışma 2 farklı yaş kategorisinde 
gerçekleştirilecek. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
geleneksel hale getirilen Konya 
Okuyor yarışması için başvurular 
başladı. 56. Kütüphaneler haftası 
nedeniyle düzenlenen yarışmaya 
katılacaklar 30 Mart Tarihine kadar 
www.konyaokuyor.com sitesinden 
başvuru yaparak yarışmaya dahil 
olabilecekler. Yarışma ile çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere kitap oku-
ma alışkanlığı ve bilinci kazandırıl-
ması planlanıyor. 

Yarışmacılar için yaş kategori-
lerine göre iki kitap belirlendi. 2005 
ve daha öncesi doğumlu olanlar için 
Tolstoy’un İnsanlar Neyle Yaşar?, 
2006 ve 2012 arası doğumlular 
içinse Antoine De Saint Exupery’nin 

Küçük Prens kitapları belirlendi. 
Yarışmacılar ayrıca kitaba sanal or-
tamda www.konyaokuyor.com si-
tesi üzerinden ulaşabilecekler. Her 
iki kategoride de yarışmacılara otuz 

soru sorulacak ve sorulara doğru 
cevap veren yarışmacılar ödül al-
maya hak kazanacak. Yarışma onli-
ne olarak yapılacak.

Yarışmada ödül olarak her iki 

kategoride de birinci olan yarışma-
cılara elektrikli kaykay, ikincilere te-
leskop ve üç ila onuncu sıralarda yer 
alan yarışmacılara ise akıllı saat ve-
rilecek. Selçuklu’da çocuklar, genç-

ler ve yetişkinlerin kütüphaneler 
sayesinde kitaba daha kolay ulaştı-
ğına dikkat çeken Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Me-
deniyetin gelişmesindeki en temel 

unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi 
ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi 
yaymak, hemşehrilerimizin sosyal 
ve kültürel hayatlarına katkı sağla-
mak amacıyla eğitimin her dalına 
destek veriyoruz. Nitelikli okuma-
nın ve okutmanın önemini biliyor, 
her zeminde bunu dile getiriyoruz.
Okumak sonsuz ve kültürel zen-
ginlikler ile dolu bir dünyada uzun 
bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de 
bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak 
ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan 
hemşehrilerimizi ödüllendirmek is-
tedik. Okuma yarışmasında sizlere 
vereceğimiz küçük ödüllerden öte, 
okumanın verdiği hazzın ve kataca-
ğı vizyonun en büyük ödül olduğu-
nun farkındayız.Selçuklu Belediyesi 
olarak; yaşadığımız coğrafyanın de-
ğerlerini geleceğe taşıyacak olan siz 
değerli hemşehrilerimizi bu okuma 
seferberliğine davet ediyoruz.” şek-
linde konuştu.n HABER MERKEZİ

Medeniyet Okulu milli ve
manevi değerleri öğretiyor

Çumra’da altyapı
çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında ilkokul öğrencilerinin 
yanı sıra anaokulu öğrencilerine 
de milli ve manevi değerlerimiz 
eğlenceli yollarla öğretiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Medeniyet Okulu Projesi okul-
larda öğrencilerle buluşmaya de-
vam ediyor. İlkokul 4. ve 5. sınıf 
öğrencilerine dergiler dağıtıp çat 
kapı tiyatro oyunları sergileyerek 
öğrencilerin bilinçlenmesine kat-

kıda bulunan Medeniyet Okulu, 
anaokulu öğrencilerine de ulaşa-
rak yaygınlaşmaya devam ediyor. 
Medeniyet Okulu kapsamında 
anaokullarında eğitim gören mi-
nik öğrencilere kukla oyunu ile 
değerlerimiz aktarılıyor. Kukla 
oyunu ile birlikte eğitici drama 
etkinliklerine de katılan öğrencile-
rin zihinsel anlamda gelişimlerine 
katkı sağlanırken çocuklara sağ-
lıklı yaşamın önemi de anlatılıyor.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi, yol alt yapı 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Çumra Belediyesi, ihtiyaç dahilin-
de olan yolların yeniden yapılan-
dırılması için asfalt altyapı çalış-
malarına başladı.  

Alibeyhüyüğü Mahallesinde 
yer alan Necmettin Erbakan Cad-

desi ve İçeriçumra Mahallesinde 
ki Şehit Bülent Ayten Caddesi 
üzerinde yolların alt yapı çalışma-
ları belediye ekipleri tarafından 
sürdürülüyor. Alt yapısı güçlen-
dirilecek olan yollar yaz aylarına 
hazır hale getiriliyor. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nin Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ndaki seminerinde konuşan Klinik Psikolog 
Beyhan Budak, evlilikte iletişim konusunda yaptığı sunumda evliliği hayati bir mucize olarak nitelendirdi

Evlilik bir mucize!
Karatay Belediyesi, Karatay 

Kent Konseyi ve Enderun Eğitim, 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği işbirliğiyle düzenlenen “Sağ-
lıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” se-
minerleri devam ediyor. Geçtiğimiz 
haftalarda yoğun bir katılımla Psi-
koterapist Nazlı Özburun’un “Evli-
liğe Hazırlık” semineriyle başlayan 
seminerlerin ikinci oturumunda 
Klinik Psikolog Beyhan Budak, “Ev-
lilikte İletişim” başlığında pek çok 
konudaki konusundaki bilgi ve tec-
rübelerini katılımcılarla paylaştı.

EVLİLİKTE İLETİŞİM 
HAYATİ DÜZEYDE ÖNEMLİ

Evlilikte ortaya çıkan sorunların 
tespiti, çözümü ve evliliğin sağlık-
lı bir şekilde ilerletilebilmesinin en 
önemli yolunun aile içi iletişimden 
geçtiğinin altını çizen Klinik Psiko-
log Beyhan Budak, ne olursa olsun 
eşlerin birbirleriyle konuşmaktan 
ve paylaşmaktan vazgeçmemesi 
gerektiğini belirtti.

Beyhan Budak, “Eşlerden her-
hangi birinin erkek veya kadın fark 
etmez, sürekli olarak ‘problem sen-
deymiş, önce kendini düzeltmen 
lazım, senin yüzünden bu halde-
yiz’ gibi suçlamalar yönelttiği sü-
rece sorun çözülemez. Dolayısıyla 
herkes öncelikle işe, karşısındakini 
değil kendisini düzeltmekle başla-
malı. Eğer siz, hep karşınızdakini 
suçlamak yerine ‘bende ne hatalar 
var, ben kendimde neyi düzeltme-
liyim’ derseniz, önemli oranda me-
safe alabilirsiniz. 

Evlilikleri bitirme noktasına 
getiren 4 temel problem var. Her 
türlü eleştiriye karşı hep kendini 
savunma, iletişime ve paylaşmaya 

karşı duvar örme, aile içinde tüm 
çabalara ve söylemlere karşı hep 
eleştiride bulunma ve karşınızdaki-
ni hor görme. Eğer bir çift, evlilikle-
rinde bu dört temel soruna karşı bir 
gayret göstermiyor veya aynı tavır-
larına devam ediyorlarsa maalesef 
bu evliliğin sağlıklı bir şekilde yürü-

mesi mümkün değildir. Boşanma-
larla neticelenebilen bu sorunların 
çözümü de yine iletişimden yani 
eşlerin birbirleri sohbet etmesi, ko-
nuşmasından geçiyor. Ben, evliliğe 
toplumları ve insanlığı kurtaran bir 
mucize olarak görüyorum. Onun 
için de evlilik kurumuna sahip çık-

malı ve hepimiz, üzerimize düşen 
görevleri layıkıyla yapmalıyız” ifa-
delerini kullandı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu’nda düzenlenen se-
minere Karatay Belediyesi yönetici-
leri, Enderun Eğitim Vakfı Başkanı 
Mustafa Metin, Karatay Kent Kon-
seyi Başkanı Abdürrahim Arslan, 
Kent Konseyi kadın ve gençlik mec-
lislerinin başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis 
Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Öte yandan “Sağlıklı İletişim 
Mutlu Aile Okulu” kapsamında 
gerçekleştirilen seminerlerin üçün-
cüsü, 20 Mart Cuma günü saat: 
19:30’da Dr. Rukiye Karaköse’nin 
“Evlilikte Sorunlar ve Çözüm Yol-
ları” konusundaki sunumuyla süre-
cek. Seminerlerin sonuncusu ise 6 
Nisan Pazartesi günü Prof. Dr. Saf-
fet Köse’nin “İslam’da Aile” konu 
başlığında yapılacak.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, halkın nabzını tutmak, 
görüş ve beklentilerini birebir öğ-
renmek amacıyla özel olarak ha-
zırlanan ‘Bizim Meram Taksi’nin 
direksiyonuna geçti. Duraklardan 
aldığı vatandaşları gidecekleri yere 
kadar götüren Başkan Kavuş, yol 
boyunca onlarla sohbet etti. Tak-
sinin şoför koltuğunda Başkan Ka-
vuş’u gören vatandaşlar yaşadıkları 
kısa süreli şokun ardından düşün-
celerini başkana anlatma fırsatı ya-
kaladılar. 

DİREKSİYONDA BAŞKAN KAVUŞ’U 
GÖREN VATANDAŞLAR ÖNCE ŞOK 

SONRA MUTLU OLDU
Başkan Mustafa Kavuş, halkın 

nabzını tutmak, görüş ve beklen-
tilerini birebir öğrenmek amacıyla 
özel olarak hazırlanan taksinin di-

reksiyonuna geçti. Durakta bekle-
yen vatandaşları gidecekleri yere 
kadar götüren Başkan Kavuş, yol 
boyunca hemşehrileriyle sohbet 
etti. Karşılarında başkanı gören 
Meramlılar yaşadıkları kısa süreli 
şokun ardından belediyenin çalış-
maları hakkındaki düşüncelerini ve 
Meram için beklentilerini yüzyüze 
Kavuş’a anlatma fırsatı yakaladı-
lar. Taksisine aldığı hemşehrileri-
ni gidecekleri yere kadar götüren 
Başkan Kavuş ta vatandaşlarla soh-
bet etme ve onların belediye hak-
kındaki fikirlerini öğrenme fırsatı 
buldu. Hemşehrilerine her kanal-
dan ulaşma gayretinde olduklarını 
hatırlatan Başkan Kavuş, “Göreve 
başladığımız günden itibaren va-
tandaşlarımızla hep içiçe olduk. 
Onlar bizi, biz onları ziyaret ettik. 

Teknoloji ve internet başta olmak 
üzere tüm kanalları sonuna kadar 
kullandık. Bizim Meram ile dertle-
rine derman olmaya çalıştık. Şim-
di de hayata geçirdiğimiz bu yeni 
halkla ilişkiler çalışmamızla sıcak 
ve samimi ortamda onları dinliyo-
ruz. Her kesimden vatandaşımızın 
fikirlerini öğrenme fırsatı yakalıyo-
ruz” diye konuştu.
‘HEM TAKSİMİZİN HEM MERAMIMI-
ZIN YOLU HER DAİM AÇIK OLSUN’

‘Bizim Meram Taksi’ ile Me-
ramlıları istedikleri yere kadar 
götürürken onlarla sohbet etme, 
beklentilerini alma varsa taleple-
rini öğrenme fırsatı yakaladıklarını 
ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “ Bununla birlikte 
bu çalışma ile Meramın sokaklarını 
bir kez daha gezme fırsatı yakala-

mış ve çalışmaları ya da eksikleri 
yerinde görme şansını da yakala-
mış olduk. 

Meram sokaklarını zaman za-
man yalnız başıma da dolaşıyor 
hemşehrilerimle görüşüyorum. 
Ancak o zaman bile etrafınız ka-
labalıklaşıyor. İnsanlar o kalaba-
lık içinde söylemek istediklerini 
tam anlamıyla söyleyemiyor. Ama 
bunda hemşehrimle başbaşayım. 
İstediğini, gönlünden geçeni, dü-
şüncesini rahatça söyleyebiliyor. Bu 
sebeple her yönüyle Meram’ın ya-
rarına olacak bu çalışmada bu kez-
de ‘Bizim Meram Taksi’yle, hem-
şerilerimizin huzurlarına çıkmanın 
mutluluğu ve heyecanı içerisinde-
yim. Hem taksimizin hem Mera-
mımızın yolu her daim açık olsun 
inşallah.” n HABER MERKEZİ

Başkan Kavuş, Bizim Meram Taksi’de
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Evde çakmakla oynayan 
çocuk yangına neden oldu

Camilerden çaldığı musluk 
bataryalarını hurdacıya satmış

Karapınar ilçesinde evde çak-
makla oynayan çocuğun çıkardı-
ğı yangında, anne ile 3 yaşındaki 
çocuğu dumandan etkilendi. Alı-
nan bilgiye göre, ilçeye bağlı Apak 
Mahallesi Ay Sokak’taki evlerinde 
oyun oynayan 3 yaşındaki Meh-
met Ziya Kök, kanepenin tutuş-
masıyla yangın çıkmasına neden 
oldu. Evdeki dumanları fark eden 
anne Neslihan Kök, oğlunu da ala-
rak evden çıktı. Dumandan etkile-
nen anne ile oğluna, ihbar üzerine 
olay yerinde gelen sağlık ekipleri 
ambulans içinde müdahale etti. 
İtfaiye ekipleri gelmeden önce 
yangına müdahale eden esnaf Se-
venal Albayrak, evden dumanlar 
çıktığını fark ettikten sonra itfai-
yeye haber verdiklerini söyledi. Bu 
sırada imkanları ölçüsünde yangı-
na müdahale ettiklerini ancak sön-
düremediklerini ifade eden Albay-
rak, “Çocuk çakmakla oynarken 
kanepe tutuşmuş. Yangın tüpleri 
ile ilk müdahalede bulunduk. Son-
ra itfaiye geldi ve söndürdü.” dedi. 
Yangın ile ilgili soruşturma sürdü-
rülüyor. n AA

Konya’da 10 caminin şadır-
vanlarındaki musluk bataryalarını 
çalarak hurdacıya sattığı ileri sü-
rülen şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği 
Ekipleri, Meram ilçesindeki cami 
şadırvanlarının musluk batarya-

larının çalınmasına ilişkin çalışma 
başlattı.

Polis, yürüttükleri teknik ve 
fiziki takibin ardından, zanlının 
İsmail S. (19) olduğunu belirle-
di. Takibe alınan şüpheli, akşam 
saatlerinde ilçedeki bir cami şa-
dırvanından musluk bataryası 

çalarken suçüstü yakalandı. İs-
mail S’nin, 10 caminin şadırvan-
larından çaldığı 11 bin 300 lira 
değerindeki musluk bataryalarını 
hurdacıya sattığı öğrenildi. 

Zanlı, emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edildi.
n AA
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Önceki gün Konya genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetini iyiden iyiye 
artırdığı Halkapınar’da 1, Ereğli’de 2 caminin minaresi devrildi, vatandaş deprem oluyor zanneti

Halkapınar ve Ereğli
fırtınaya teslim oldu!

Halkapınar ve Ereğli ilçele-
rinde etkili olan fırtına nedeniyle 
3 caminin minaresi devrildi, bazı 
evlerin çatılarından kiremit parça-
ları uçtu, ağaçlar devrildi. Alınan 
bilgiye göre, Halkapınar ilçesinde 
sabah saatlerinde başlayan fırtına, 
yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın 
etkisiyle kent merkezinde ağaçlar 
devrildi, bazı evlerin çatılarından 
kiremitler uçtu. Kiremit parçala-
rı, çevredeki birçok araçta hasara 
yol açtı. İlçeye bağlı Küsere Ma-
hallesi’ndeki Küsere Camisi’nin 
minaresi de rüzgarın etkisiyle bi-
tişiğindeki evin üzerine devrildi. 
Halkapınar Kaymakamı Ömer Kı-
raç ve Belediye Başkanı Mehmet 
Bakkal, hasar oluşan evde incele-
melerde bulundu. Ev sahibi Musa 
Soysal, sabah saatlerinde etkisini 
artıran rüzgar nedeniyle uyuya-
madıklarını söyledi. Minarenin bir 
anda evlerinin üzerine devrildiği-
ni ifade eden Soysal, “Engelli bir 
oğlum var. O böyle havalardan 
çok korkar. Oğlum her zaman 
cam kenarında kanepede uyurdu. 
Bu gece rüzgardan korktuğu için 
evin iç kısımlarına kaçmıştı. Mina-
re oğlumun her zaman uyuduğu 
odanın üstüne devrildi ama oğ-
lum orada olmadığı için şans eseri 

kurtuldu.” diye konuştu. Soysal, 
olayın sabah saat 04.00 suların-
da gerçekleştiğini vurgulayarak, 
“Evimizin 2 metre ilerisinde cami 
var. Yaklaşık 36 metre yüksekli-
ğindeki minare üzerimize çöktü. 
Biz evdeydik. Korkumuzdan uyu-
yamadık, hepimiz uyanıktık. Rüz-
gar şiddetini artırdığı sırada bir ça-
tırtı oldu. Zelzele oluyor zannettik. 
Sonra üzerimize minarenin taşları 
döküldü. Evin iç tarafında oturu-
yorduk. Eğer minarenin yıkıldığı 
tarafta oturuyor olsaydık ölebi-
lirdik.” dedi. Soysal ailesi, Konya 

Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 
talimatıyla evi boşalttı. 

‘ÇOK ŞÜKÜR, ÖLEN YA DA 
YARALANAN VATANDAŞIMIZ YOK’

Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, ilçede çok sayı-
da ağacın devrildiğini, çatılardan 
kiremit parçalarının uçması nede-
niyle bazı araçlarda maddi hasar 
meydana geldiğini bildirdi. Küsere 
Mahallesi’nde de bir minarenin 
devrildiğini aktaran Bakkal, “Dev-
rildiği evin duvarlarında ve çatı-
sında ağır hasar meydana geldi. 
Çok şükür, ölen ya da yaralanan 

vatandaşımız yok.” dedi. Ereğli 
ilçesinde de rüzgar nedeniyle 2 
caminin minaresi yıkıldı. Bazı ev-
lerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. 
Çatılardan uçan parçalar, üzerine 
düştüğü araçlarda hasara yol açtı. 
Rüzgarın kuvvetli estiği ilçe mer-
kezinde bazı dükkan ve evlerin 
camları parçalandı. Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede 
iki caminin minaresinin devrildi-
ğini, çok sayıda çatının uçtuğunu 
söyledi.
‘HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ 

DEVAM EDİYOR’
Fırtına nedeniyle çok sayıda 

aracın çatılardan düşen parçalar-
dan hasar gördüğünü dile getiren 
Oprukçu, şunları kaydetti: “Ölü ya 
da yaralımız yok. Elektrik hatları-
mız çok ciddi manada hasar gör-
müş vaziyette. Bu yüzden kenar 
mahallelerimize elektrik verile-
miyor. Ana hatlarda da kopmalar 
var. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. 
Hasar tespit çalışmalarımız devam 
ediyor. Vatandaşlarımızı hasarlı 
binalara girmemesi konusunda 
uyarıyoruz. Uyarmanın da ötesin-
de gereken neyse onu sağlamaya 
çalışıyoruz. İnşallah fırtınanın et-
kisinin bugün akşama kadar sona 
ermesini bekliyoruz.” n AA
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Kongre sektörünün 
kalbi SKM’de atıyor

İvriz – Der’den CHP
Konya Teşkilatı’na ziyaret

Selçuklu Belediyesi’nin Kon-
ya’ya kazandırdığı Selçuklu Kong-
re Merkezi ile şehirde çok sayıda 
kongre ve toplantıya ev sahipliği 
yapıyor. SKM Genel Müdürü Fatih 
Kocagüzel, “Konya, Türkiye’nin en 
cazip illerinden biri. Gerek iklimi, 
ulaşımı, altyapısı gerek konakla-
ma ve sonrasındaki alternatif zen-
ginliği bakımında adeta bir cazibe 
merkezi. İşte tüm bu unsurları 
bir araya getirip daha çok kongre 
ve toplantıyı Konya’ya çekmeli-
yiz.  SKM ekibi olarak, bölgenin 
büyük buluşmalarına ev sahipliği 
yapmaktan dolayı çok gururluyuz. 
SKM 2019 yılında bir çok ulusal ve 
uluslararası kongre, sempozyum, 
çalıştay ve fuar organizasyonuna 
ev sahipliği yaptı. Gelişen ve de-
ğişen imkanlarla bu etkinliklerin 
sayısını rahatlıkla yukarı taşıyabi-
liriz.” dedi.

Kongre turizminin öneminin 
artması ve dünya turizm gelirleri-
nin yaklaşık dörtte birinden fazla-
sını kongre turizminin oluşturdu-
ğunu ve kongre destinasyonlarının 
tanıtım ve pazarlanmasının daha 
da önemli hale geldiğini söyleyen 
Fatih Kocagüzel, “Şehrimizde ve 
bölgede sektörün önünü açarak 
ulusal ve uluslararası yeni he-
deflere yönelik önemli çalışmalar 
gerçekleştirildi. Kongre ve fuarlar 

şehrin gelişmesi ve markalaşması 
için çok önemli organizasyonlar-
dır. Kongre ve fuar etkinlikleri aynı 
zamanda sektör temsilcilerinin 
buluşma noktalarıdır. Sektöre fay-
da sağlayan hizmet kurumlarının 
ve bütün paydaşlarının buluştuğu 
yerlerdir. Kongre ve fuarların, böl-
gede yaratacağı ekonomik katma 
değerin yanı sıra, turizm sektör-
lerinin dinamizmini korumasına 
da yardımcı olmaktadır. Kongre 
turizminde önümüzde müthiş bir 
potansiyel var. Yapılan ve yapıla-
cak olan organizasyonlarla şehre 
olan dikkatleri artırarak sektörün 
burada gelişmesi ve büyümesi için 
önemli planlamalar yapılmaktadır” 
dedi. Kocagüzel, ulusal ve ulusla-
rarası kongre, fuar ve toplantıları 
Konya’ya kazandırmak için proje-
ler ürettiklerini de sözlerine ekledi. 
n HABER MERKEZİ

İvrizliler Dayanışma ve Haber-
leşme Derneği(İVRİZ-DER) Baş-
kan Hüsnü Yıldırımer ve yönetim 
kurulu üyeleri CHP İl Kongresinde 
yeniden il başkanı seçilen Barış 
Bektaş’ı ve yönetim kurulu üyele-
rini ziyaret ederek, başarı dilediler.

İvriz-Der Başkanı Hüsnü Yıl-
dırımer, “Yeniden CHP Konya İl 
Başkanı seçilmenizden dolayı size 
ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı 
olsun. Başarılar diliyoruz. İvriz me-
zunu öğretmenlerimizle birlik ve 
dayanışma amaçlı kurulan bir der-
neğiz. Dernek olarak, 1942 yılında 
Ereğli İvriz Köy Enstitüsü olarak 
öğretmen yetiştiren daha sonrala-
rı Öğretmen Lisesi, İlk öğretmen 
okulu, İvriz Anadolu Lisesine dö-
nüştürülen şimdi ise İvriz Sosyal 
Bilimler Lisesi olarak eğitim veren 
bu eğitim kurumunun yurdunun 
kapatılmasına İvriz Köy Enstitüsü 
ve İlk öğretmen okulu mezunları 
olarak karşıyız. Okulunun yur-
dunun kapatılması sürece sonra 
Cumhuriyet değerlerimizden olan 
bu okulunun kapanması endişesi 
içindeyiz. Bu konunun takipçisiyiz. 
15 Mart 2020 tarihinde Ereğli İv-
riz’de kaymakamlıktan izin aldık. 
Kamuoyu oluşturmak adına orada 
bir basın açıklaması yapacağız. Ge-

reken desteği vermenizi bekliyo-
ruz” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş İvriz-Der başkanı ve yö-
netim kurulu üyelerine ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür ederek, 
“İvriz-Der başkanı ve yönetim 
kurulunu üyelerinin ziyaretinden 
memnun kaldık. Kendilerine te-
şekkür ediyorum. İktidarın Cum-
huriyetimiz ve kazanımlarını yok 
etme adına yaptığı her şeyin kar-
şısındayız. Bunun mücadelesini 
her alanda veriyoruz. Cumhuriyet 
değerlerimizden olan Ereğli İlçe-
mizdeki İvriz Köy Enstitüsü ve İlk 
öğretmen okulu olan ve şimdiki 
ismiyle İvriz Sosyal Bilimler Lisesi-
nin yurdun kapatılması kabul edilir 
bir durum değildir. Bugün yurdu 
kapatanlar, yarın okulu tamamen 
kapatacaktır. Bunun karşısındayız. 
Yapacağınız her türlü mücadele-
de yanındayız. 15 Mart’ta Ereğli 
İvriz’deki yapacağınız basın açık-
lamasına Genel Başkan Yardım-
cımız Yıldırım Kaya katılarak hep 
birlikte bu okula ve yurduna sahip 
çıkacağız. Ereğli halkını ve duyar-
lı olan vatandaşlarımızı bu basın 
toplantısına davet ediyorum” diye 
konuştu.
 n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şubesi’nde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu anlatan Bilgisayar Mühendisi Ha-
run Doğan ve Veri Uzmanı Ali Atlıhan, kanunun dikkate alınması noktasında işadamlarını uyardı

‘Kanunu dikkate alın’
Anadolu Aslanları İşadamla-

rı Derneği(ASKON) Konya Şubesi, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu konulu konferansa ev 
sahipliği yaptı. Bilgisayar Mühendisi 
Harun Doğan ve Veri Uzmanı Ali 
Atlıhan şube binasında işadamları-
na kanunu ve yapılması gerekenleri 
anlattı. Programın açılış konuşması-
nı yapan ASKON Konya Şube Baş-
kanı Atilla Sinacı, Kanunun büyük 
önem arz ettiğini özellikle iş dünyası 
tarafından içeriğine hakim olunması 
gerektiğini ifade etti. Sinacı, “Bugün 
son derece önemli bir konu hakkın-
da önemli bir konferansa ev sahip-
liği yapıyoruz. Bilgisayar Mühendisi 
Harun Doğan ve Veri Uzmanı Ali 
Atlıhan Kişisel Verileri Koruma Ka-
nunu hakkında bizlere bilgiler vere-
cek. Herkese katılımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Söz alan Bilgisayar Mühendi-
si Harun Doğan, kanunun dikkate 
alınması gerektiğinin altını çizdi. 
Doğan, “Her türlü kişisel verinin 
işlenmesinde öncelikle temel ilkele-
re uygun hareket edilmesi zorunlu. 
Bunlar hukuka ve dürüstlük kural-
larına uygun olmak, doğru ve ge-
rektiğinde güncel olmak, belirli, açık 
ve meşru amaçlar için işlenmek, 
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı 
ve ölçülü olmak, ilgili mevzuatta ön-
görülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilmek. İşyerinde video kamera uy-

gulamalarını örnek alarak, bu ilkeler 
ışığında değerlendirebiliriz: Öncelik-
le bu uygulama hukuka ve dürüstlük 
kuralına uygun olmalı. Buna göre 
gizli kamera ile çekim yapamazsı-
nız. Belirli, açık ve meşru amaç için 
işlenme koşuluna gelirsek; kamera 
uygulamasını yapacaksanız, bunu 
meşrulaştırmanız gerekli.  Kanunda 
hassas veriler kapsamında yer alan 
dernek ve sendika üyeliği, cinsel ya-
şam, ceza mahkumiyeti, sağlık bil-
gileri gibi hususların işlenmesinde 
çok dikkatli olmak gerekiyor. Adayın 
yazılı olarak belirttiği referansların 
aranması ve bunlardan bilgi isten-
mesi mümkün. Buna karşılık, ada-

yın açıkça belirtmediği referansların 
aranarak aday hakkında bilgi top-
lanması Batı Avrupa hukuklarında 
hukuka aykırı bir davranış olarak 
kabul ediliyor. Kişisel verilerin işlen-
mesinde, kural olarak ilgilinin açık 
ve bilgilendirmeye dayanan rızası 
olmalı. Ancak bunun istisnaları da 
var. Genel nitelikteki kişisel verilerin 
işlenmesinde rıza olmasa da belirli 
koşullar varsa bunların işlenmesine 
kanun izin veriyor. Ancak, hassas 
(özel nitelikli) veriler bakımından 
ise farklı bir durum söz konusu. Bu 
nitelikteki verileri işlerken çok dik-
katli olmak gerekiyor. Kanuna göre, 
kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi dü-

şüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkû-
miyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri ile biyometrik ve genetik ve-
rileri özel nitelikli kişisel veri ve özel 
nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık 
rızası olmaksızın işlenmesi yasak” 
dedi.

Veri Uzmanı Ali Atlıhan da, 
“Sonuç olarak, kanun son derece 
isabetli, başarılı, insan yönetimi uy-
gulamalarımızı da ileriye, insan hak-
larına uygun standartlara taşıyacak 
bir kanun” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Meram Belediyesinde 
çalışan kadın personelin 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı. 
Ofislerinde ve sahada çalışan ka-
dın personeli ziyaret eden Başkan 
Mustafa Kavuş, onlara karanfil 
hediye etti. Başkan Kavuş ayrıca 
çeşitli işlemler için belediye hiz-
met binasında bulunan kadınların 
da günlerini kutlayarak onlara da 
karanfil takdim etti.

Kadınların Meram’a hizmet 
yolunda önemli yük aldığına vur-
gu yapan Başkan Kavuş, göster-
dikleri özveri, gayret, fedakarlık 
ve çalışkanlık için kadın personele 
teşekkür etti. 

Meram’a en iyisini kazandırma 
gayretlerinde kadınların kendi-

lerine güç ve cesaret verdiklerini 
belirten Başkan Kavuş, sözlerini 

şöyle sürdürdü; “Sadece işte de-
ğil, hayatın tüm alanında taşıdı-

ğınız yükü büyük bir maharetle 
sırtlanıyor ve bunun yanında gös-
terdiğiniz yüksek performans ile 
Meram’a en iyisini kazandırmak 
için olağanüstü bir çaba sarfedi-
yorsunuz. Kadının elinin değdiği 
her yer ve her şey güzelleşiyor; 
tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel 
ve değerli hizmetler üreten bele-
diyemiz gibi. Meram için yapılan 
her güzel icraatın perde arkasın-
da sizlerin imzası var. Hizmet 
yolunu sizlerle yürümenin benim 
için onur olduğunu bilmenizi is-
tiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve 
yürekleri, emekleri, vefakârlıkları, 
fedakârlıklarıyla dünyayı güzel-
leştiren tüm kadınlarımızın, Dün-
ya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyo-
rum.” n HABER MERKEZİ

Genç GİV Konya’da Çini dönemi

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları başlıyor
Kültür Turizm Bakanlığı’nın 

katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabir-
leri derneği tarafından düzenlenen 
Medya, Kültür Sanat ve Turizm 
Buluşmaları Ankara’dan start alı-
yor. Türkiye’nin dört bir yanından 
gazeteciler Ankara’da buluşacak 
ve Başkent’in eşsiz tarih ve kül-
türel değerlerini yerinde görme 
imkanına sahip olacak. Medya, 
Kültür Sanat ve Turizm Buluşma-
ları çerçevesinde 12 Mart 2020 
Perşembe günü Türkiye’nin çeşitli 
illerinden Yaygın ve yerel medya 
da görev yapan Kültür sanat muha-
birleri Ankara’da buluşacak. Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz’un da katılımıyla ger-
çekleştirilecek etkinlikte Ankara’nın 
Tarihi ve Kültürel değerlerinin öne-
mine dikkat çekilecek.  Kültür Sanat 
Muhabirleri Derneği Başkanı İbra-
him Gökdemir “Kültür ve Turizm 

Bakanlığının Kültür Turizmini, her 
bir karış toprağından tarih ve kül-
tür fışkıran 81 vilayetimize yayma 
çalışmalarına bir nebze de olsun 
katkı sağlayabilmek için Medya, 
Kültür Sanat ve Turizm buluşmala-
rını gerçekleştiriyoruz. Kamuoyunu 
yönlendirebilme açısından aktif rol 
oynayan Medyanın gücünü ülke-
mizin Kültür Turizminin 81 vilayete 
yayılması için doğru değerlendirdi-
ğimiz zaman başarılı sonuçlar alma-
yı düşünmekteyiz. Bu sebeple Tür-
kiye’nin 7 bölgesinden Yaygın ve 
Yerel medyada görev yapan Kültür 
sanat muhabirlerini ‘Medya, Kültür 
Sanat ve Turizm buluşmaları’ çer-
çevesinde ilk olarak Ankara’da bu-
luşturuyoruz. Ankara buluşmamızı 
takiben farklı bölgelerimizde pilot 
seçilmiş diğer illerimiz de de med-
ya temsilcilerimizle bir araya gele-
ceğiz.  Çoğunluğunu Kültür sanat 

muhabirlerinin oluşturacağı Medya 
temsilcilerimiz, O bölgelerin tarihi 
ve kültürel değerlerini yayın organ-
larında, sosyal medya hesaplarında 
haber, makale, yazı dizisi şeklinde 
okuyucularına aktararak bölgeler 
arası bir kamuoyu oluşturulacağına 
inanmaktayız” dedi. Kültür Sanat 
Muhabirleri Derneği Başkanı İbra-
him Gökdemir Medya, Kültür Sanat 
ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin 
Ankara’dan start almasıyla ilgili ola-
rak ta şunları söyledi; “Bilindiği gibi 
Başkentimiz Ankara Türkiye Cum-
huriyeti’nin yönetildiği 5,5 milyon 
nüfusu olan Türkiye’nin nüfus açı-
sından ikinci büyük şehridir. Cum-
hurbaşkanlığı külliyesi, TBMM, 
Bakanlıklar, Siyasi Partilerin ve pek 
çok önemli STK’ların Genel Mer-
kezleri, Genel Müdürlükler Anka-
ra’dadır. Bu sebeple günlük yaşan-
tımızda ‘Ankara’ kelimesini pek çok 

kez duyarız. Fakat Ankara’nın tarihi 
ve kültürel değerlerini özel olarak 
bir araştırmaya girmediğimiz süre-
ce hiçte bilmeyiz. Halbu ki Ankara, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
da dahil 6 medeniyete başkentlik 
yapmış, Milli mücadelenin merkezi 
olmuş bir şehirdir. Ankara kalesi, 
Hacı Bayram Veli camii, Agustus 
tapınağı, Ulus tarihi dokuları, Roma 
hamamı, Hamamönü ve Müzeleri, 
Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 
Ayaş, Beypazarı, Nallıhan ilçelerin-
de ki olağanüstü tarihi ve kültürel 
miraslarımız Ankara’nın günlerce 
gezmekle bitmeyecek bir Tarih ve 
kültür şehri olduğunun ispatıdır. Bu 
vesile ile Türkiye Cumhuriyeti sınır-
ları içerisinde yaşayan 7’den 70’e 
bütün herkesi Tarihi ve kültürel de-
ğerlerini görmek üzere Ankara’da 
Turist olmaya davet ediyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

VELA ÇORAP;
VASIFLI - VASIFSIZ BAY - BAYAN  

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR
• 	ÜRETİM’DE	çalışabilecek BAY-BAYAN 

personeller, (3 Vardiya)
• 	KONFEKSİYON’DA	çalışabilecek BAY-BAYAN 

personeller, (3 Vardiya)
• 	PLANLAMA	ŞEFİ		olarak Üretim Planlamada 

çalışacak personel,
3 Yüksek Okul ya da Üniversite Mezunu, 
3 Ürünlerin paketleme ve sevkiyat programını planlayacak,
3 İş tecrübesi olan,          

• PAKETLEME	BÖLÜMÜNDE	BÖLÜM	SORUMLUSU  
olarak çalışacak personel, 
3 İş organizasyonu yapabilecek,
3 Konfeksiyon çalışanlarını yönetebilecek

Adayların ikametgahının Konya’da	olması ve
Erkek	Adayların	Askerliğini	yapmış	olması gerekmektedir.

Müracaatlar	adrese	şahsen	yapılacaktır.

	HEK-TUR	HEKİMOĞLU	A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ZAYİ
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci 

Kimlik kartım kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Öğrenci No: 191220005
Fatih ARSLAN

22 - 35 YAŞ 
ARALIĞINDA

 VASIFSIZ	BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

İRŞAD	Dayanışma	Vakfımız	
evlerine	belli	sayıda	erkek	
ve	kız	öğrenci	alınacaktır
Vakfımızda	akşam	yemeği	
ve	kahvaltı	verilmektedir
İRŞAD	DAYANIŞMA	VAKFI

DUYURU

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

Aziziye	Cad.	Ayanbey	Sk.	Sültem	İşhanı	26/101	
Karatay/KONYA
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-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

 KAYNAKÇI 
VE 

MONTAJCI 
ELEMAN ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Ekim Mibzeri Montaj
• Pnömatik Mibzer 
   Montaj Elemanları
• Pres Ustaları
• Hidrolik Silinder Lift
   Montaj Elemanları
• Traktör Servis Elemanları
• Kaynakçılar
• Yetiştirilmek üzere 
çocuklar alınacaktır

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

*DEPO VE LOJİSTİK KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ
*MS OFFİCE PROGRAMLARINI İYİ DERECEDE KULLANABİLEN
*İNSAN İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ YÜKSEK,
 TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN, PLANLAMA YAPABİLEN
*SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM KANALLARINI ETKİN ŞEKİLDE
 KULLANABİLEN
*DEPO DÜZEN, TERTİP VE TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ
*MALZEMELERİN TALİMATLAR /MEVZUAT VE ETİKET/
SERTİFİKA BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
*GELEN-GİDEN MALZEMELERİN DÖKÜMAN VE FİZİKSEL
KONTROLÜ, KAYDI VE TAKİBİ
*HATALI ÜRÜN İADE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
STOK SAYIMI YAPILMASI, MALZEMELERİN MİKTAR TAKİBİ
VE GEREKLİ TALEPLERİNİ OLUŞTURMASI

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR

GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SILA CADDESİ KOBİSAN
3 SANAYİ SİTESİ NO: 71/E KARATAY / KONYA

TEL: 0332 355 06029

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 14/04/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası
2.İhale Tarihi : 29/04/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası
İhale Yeri : İçeri Çumra Mahallesi, Bozkır Caddesi, No:14, Tunahan Otopark 
    Yediemin Deposu Çumra/KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 75.000,00 1 %1 42 FOM 96 plakalı, 2017 model, Peugeot marka, 

Partner Tepee Active 1.6 HDI 9 tipli, Gri renkli, 
panelvan, araç. Aracın muhtelif yerlerinde çizikleri 
mevcut, genel anlamda temiz, anahtarı olan, 
ruhsatı olmayan araç.

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

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2020/89 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1147921

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 21316 Ada, 6 Parsel, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, Zemin 
katta 3 nolu b.b. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Yunus Emre Mahallesi Gazali Sokak No: 4/3 
Meram Konya adresindedir. Konum olarak Gazali sokağa cepheli bulunmaktadır. Taşınmazın 
bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Yapılan incelemede taşınmaz kiralık olup boş 
durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. 
Taşınmaz iş merkezlerine, alışveriş merkezlerine, Pazar alanlarına, resmî kurumlara, sağlık 
merkezlerine, sosyal donatı alanlarına ve şehir merkezine yakındır. Taşınmazın yakın çevresinde 
300 metre kuzey doğusunda Özel Başak Koleji ve bitişiğinde İlim Yayma Cemiyeti yurt binası, 200 
m güneyin de Meram Tıp Fakültesi hastanesi, 220 m güney batısında Koski arıtma tesisleri, 1.6 km 
güney batısında Necmettin Erbakan Üniversitesi kampus alanı, 2.75 km güneyinde Meram Mesire 
alanı, 360 m kuzeyinde Akyokuş Orman İçi tesisleri, 1.25 km güney doğusunda özel Diltaş lisesi, 
1.83 km doğusunda özel Medline hastanesi ile birlikte çeşitli eğitim kurumlan, sağlık kurumlan ve 
sosyal alanlar vardır. Bölge sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Bölgenin alt yapı 
hizmetleri tam olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmazın merkeze yakın 
olmasından ulaşım sorunu bulunmamakla birlikte minibüs ve otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz 
Beyşehir caddesine 130 metre, Yeni Meram Tıp Fakültesi hastanesine 900 metre, YHT garına 4.43 
km. Otogara 10.90 km ve vilayet merkezine 6.20 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, 
bodrum kat zemin kat ve 1 adet normal kat olarak betonarme karkas yapı türünde inşa edilmiş olup 
tek girişten oluşmaktadır. Bina girişi kuzey yönde bahçe içerisinden sağlanmaktadır. Bina bodrum 
katında, zemin katında ve normal katında meskenler mevcuttur. Ana taşınmazın dış cephesi akrilik 
esaslı dış cephe boyası ile kaplıdır. Bina giriş holü zemini mermer, duvarları ve tavanı boyalıdır. 
Kat holleri ve merdiven evi zeminleri mermer kaplı, duvarları ve tavanları boyalıdır. Merdiven 
korkulukları alüminyum profildir. Bina giriş kapısı demir profildir. Parsel çevresi betonarme bahçe 
duvarı ile çevrilidir. Taşınmaz dört cepheli, zemin katında 3 nolu bağımsız bölüm numaralıdır. 5 oda, 
1 salon, mutfak, wc, lavoba, banyo, hol, antre ve 3 adet balkondan oluşmaktadır. Daire dış kapısı 
çelik kapı olup girişte vestiyer vardır. İç kapılar ahşap kapı, pencereler ise PVC doğramadır. Islak 
hacim tabanları seramik olup, odalar ve salonun tabanları ise laminant parkedir. Tüm odalar, salon 
ve antrenin iç duvarları yüzeyleri boyalıdır. Mutfakta tezgâh arası dahil iç duvar yüzeyleri fayans, 
mutfak tezgâhı suni mermer, tezgâh alt ve üst dolapları mevcuttur. Islak mekanların duvarları 
tamamen fayanstır. Salon, odalar ve antrenin tavanları sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın ısınma 
sistemi kişisel kombi, petekler ise panel radyatör olup, mimari projeye göre meskenin balkonlar 
dahil net alanı ~160 m2 dir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Yunus Emre Mahallesi Gazali Sokak No: 4/3 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 160 m2   
Arsa Payı : 2/6
İmar Durumu : İnşaat tarzı belediye mücavir alanı sınırlan içerisinde olup    
   1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. 
   Taşınmaz planda 2 kat Ayrık mesken sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 331.000,00 TL 
KDV Oranı : %18 
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibi.
1. Satış Günü : 07/05/2020 günü 15:55 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 04/06/2020 günü 15:55 - 16:00 arası
Satış Yeri : Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni adalet Sarayı B Blok Zemin Kat 
   Mezat Salonu Karatay/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 21316 Ada, 6 Parsel, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, 
Bodrum katta 2 nolu b.b. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Yunus Emre Mahallesi Gazali Sokak No: 
4/2 Meram Konya adresindedir. Konum olarak Gazali sokağa cepheli bulunmaktadır. 
Taşınmazın bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Yapılan incelemede kiracı oturmaktadır. 
Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmaz iş 
merkezlerine, alışveriş merkezlerine, Pazar alanlarına, resmi kurumlara, sağlık merkezlerine, 
sosyal donatı alanlarına ve şehir merkezine yakındır. Taşınmazın yakın çevresinde 300 metre 
kuzey doğusunda Özel Başak Koleji ve bitişiğinde İlim Yayma Cemiyeti yurt binası, 200 m güneyin 
de Meram Tıp Fakültesi hastanesi , 220 m güney batısında Koski arıtma tesisleri, 1.6 km güney 
batısında Necmettin Erbakan Üniversitesi kampus alanı, 2.75 km güneyinde Meram Mesire alanı, 
360 m kuzeyinde Akyokuş Orman İçi tesisleri, 1.25 km güney doğusunda özel Diltaş lisesi, 1.83 km 
doğusunda özel Medline hastanesi ile birlikte çeşitli eğitim kurumları, sağlık kurumları ve sosyal 
alanlar vardır. Bölge sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Bölgenin alt yapı 
hizmetleri tam olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmazın merkeze yakın 
olmasından ulaşım sorunu bulunmamakla birlikte minibüs ve otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz 
Beyşehir caddesine 130 metre, Yeni Meram Tıp Fakültesi hastanesine 900 metre, YHT garına 
4.43 km, Otogara 10.90 km ve vilayet merkezine 6.20km mesafededir. Kıymet takdirine konu ana 
taşınmazın 29.06.2001 tarih ve 4/8 sayılı inşaat ruhsat ile yapımına başlanıldığı 09.06.2009 tarih 
ve 4/26 sayılı yapı kullanma izin belgesiyle kat mülkiyeti kurulduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın dış 
cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ahşap oturtma çatı ve üzeri kiremitlidir. Yatay ve dikey yağmur 
olukları yapılıdır. Onaylı mimari projesinde kıymet takdirine konu taşınmaz Güney batı cepheli 
antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, lvb - wc’den oluşmaktadır. Bodrum katta bulunan taşınmazın 
giriş kapısı çelik, diğer iç kapılar ahşap panel kapıdır. Pencereleri pvc doğrama ve demir parmak 
korkulukludur. Odaların zemini laminat parke, ıslak alanların zemini seramik kaplıdır. Odaların 
duvarı alçı sıva üzeri boyalıdır. Banyo ve lvb-wc duvarları fayans kaplıdır. Mutfak tezgahının altında 
ve üstünde mutfak dolapları vardır. Isınma bireysel doğalgaz ve kaloriferlidir. Meskenin net alanı 
71,85 m² dir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Yunus Emre Mahallesi Gazali Sokak No: 4/2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 71,85 m2   
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : İnşaat tarzı belediye mücavir alanı sınırlan içerisinde olup 
   1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır.  
   Taşınmaz planda 2 kat Ayrık mesken sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 140.000,00 TL 
KDV Oranı : %1 
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibi.
1. Satış Günü : 07/05/2020 günü 16:10 - 16:15 arası

2. Satış Günü : 04/06/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
Satış Yeri : Akabe Mah.Cemil çiçek Cad. Yeni adalet Sarayı B Blok Zemin kat 
   Mezat salonu Karatay/KONYA 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 21316 Ada, 6 Parsel, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, 
Bodrum katta 1 nolu b.b. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Yunus Emre Mahallesi Gazali Sokak No: 
4/1 Meram/Konya adresindedir. Konum olarak Gazali sokağa cepheli bulunmaktadır. Taşınmazın 
bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Yapılan incelemede kiracı oturmaktadır. Taşınmazın 
bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmaz iş merkezlerine, 
alışveriş merkezlerine, Pazar alanlarına, resmî kurumlara, sağlık merkezlerine, sosyal donatı 
alanlarına ve şehir merkezine yakındır. Taşınmazın yakın çevresinde 300 metre kuzey doğusunda 
Özel Başak Koleji ve bitişiğinde İlim Yayma Cemiyeti yurt binası, 200 m güneyin de Meram Tıp 
Fakültesi hastanesi, 220m güney batısında Koski arıtma tesisleri, 1.6 km güney batısında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi kampus alanı, 2.75 km güneyinde Meram Mesire alanı, 360 m kuzeyinde 
Akyokuş Orman İçi tesisleri, 1.25 km güney doğusunda özel Diltaş lisesi, 1.83 km doğusunda özel 
Medline hastanesi ile birlikte çeşitli eğitim kurumlan, sağlık kurumlan ve sosyal alanlar vardır. Bölge 
sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup her türlü 
belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmazın merkeze yakın olmasından ulaşım sorunu 
bulunmamakla birlikte minibüs ve otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Beyşehir caddesine 130 
metre, Yeni Meram Tıp Fakültesi hastanesine 900 metre, YHT garına 4.43 km, Otogara 10.90 km 
ve vilayet merkezine 6.20 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum kat, zemin kat ve 
1 adet normal kat olarak betonarme karkas yapı türünde inşa edilmiş olup tek girişten oluşmaktadır. 
Bina girişi kuzey yönde bahçe içerisinden sağlanmaktadır. Bina bodrum katında, zemin katında ve 
normal katında meskenler mevcuttur. Ana taşınmazın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası 
ile kaplıdır. Bina giriş holü zemini mermer, duvarları ve tavanı boyalıdır. Kat holleri ve merdiven evi 
zeminleri mermer kaplı, duvarları ve tavanları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum profildir. 
Bina giriş kapısı demir profildir. Parsel çevresi betonarme bahçe duvarı ile çevrilidir.1 bağımsız 
bölüm numaralı taşınmaz binanın bodrum katında ve bina girişi karşımızda olacak şekilde binaya 
baktığımızda girişin sol tarafında yer almaktadır. Taşınmaz antre, hol, 2 adet oda, salon, mutfak, 
banyo ve WC-Lavabo hacimlerinden oluşmakta olup ~72 m2 kullanım alanlıdır. Antre ve hol zemini 
seramik, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Antrede MDF Lam vestiyerli dolap mevcuttur. 
Salon ve odaların zemini vernikli taban tahtası, duvarları plastik boyalı, tavanları ise plastik boyalı 
ve kartonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplı, tavanı ise plastik 
boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta ahşap kaplama mutfak dolabı mevcut olup tezgâhı mermerdir. 
Islak hacimlerin zemini seramik, duvarları WC hacminde 2 m. kadar banyoda ise tavana kadar 
fayans kaplıdır. Diğer kısımlar ve tavanı plastik boyalıdır. Taşınmazın dış kapısı çelik kapı, iç kapılar 
ahşap doğramdan mamuldür. Pencereler PVC den mamul olup çift camlıdır. Taşınmazın ısınması 
doğalgaz kombi ile bireysel olarak sağlanmaktadır. Keşif anında kiracısı tarafından mesken olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Yunus Emre Mahallesi Gazali Sokak No: 4/2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 72 m2   
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : İnşaat tarzı belediye mücavir alanı sınırlan içerisinde olup 
   1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. 
   Taşınmaz planda 2 kat Ayrık mesken sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 141.000,00 TL 
KDV Oranı : %1 
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibi.
1. Satış Günü : 07/05/2020 günü 16:25 - 16:35 arası
2. Satış Günü : 04/06/2020 günü 16:25 - 16:35 arası
Satış Yeri : Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni adalet Sarayı B Blokta zemin katta  
   Mezat Salonu Karatay/KONYA 
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/2851 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1146464

“Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i 
Amire” adlı tıp okulunun açılış tarihi 
olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern 
tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul 
ediliyor.14 Mart 2005 — Tıp Bayra-
mı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, 
İstanbul’un işgal edildiği günlerde, 
yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp 
öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 
yılında kutlandı. Günümüze kadar ge-
len bu 14 Mart kutlamaları, artık içinde 
bulunduğu haftayı da kapsayacak şe-
kilde, “Sağlık Haftası” olarak kutlanı-
yor.Tıbbın ilk insanla birlikte başladığı 
söylense de, genelde kabul görmüş 
olan ilk tıp büyüğü Aesculapius’dur. 
Kendisinden ilk kez İlyada’da Homeros 
bahsetmiştir: “Çağır Asklepios oğlunu, 
kusursuz hekimi” demektedir. Önce 
Zeus’un gazabıyla yıldırım çarpmasıyla 
öldürülen Asklepios daha sonra yine 
Zeus tarafından tıp tanrısı olarak ilan 
edilir. Tıp amblemlerinde yer eden, te-
meli doğu kültürüne dayanan ve tarihi 

M.Ö. 3000’ lere uzanan yılan figürü de, 
Asklepios ve O’nun asası ile bütünleş-
miştir. Hatta Asklepios sözcüğünün 
grekçe “Askalabos” sözcüğünden 
geldiği söylenir ki, bu da yılan anlamına 
gelir. Ve Asklepios’un şifa veren gücü-
nü yılandan aldığı, halkın da adaklarını 
Asklepios’a değil de bu yılana sunduğu 
söylenir. Öyle ya da böyle, yılanlı asası 
ile Asklepios tıp tarihinin önemli dö-
nemeçlerinden birini tutan bir sembol 
olarak yerini almıştır. Mitolojiden öte, 
yaşadığı kesin olarak bilinen ve hizmet-
leri sonucu tıbbın babası olarak kabul 
gören ise Hippocrates olmuştur. M.Ö. 
460–450 yılları arasında Kos adasında 
doğan ve babası da doktor olan Hipok-
rat’ın tıbba katkıları ve getirdiği felsefe 
dünya tıp çevrelerince hâlâ kabul görür 
ve bu sebeple birçok ülkede hekimler 
mezun olurken “Hipokrat Andı” adı 
altında meslek yemini ederler.Ülkemiz 
tarihine baktığımızda, bütün dünyanın 
kabul ettiği ve bu kadar eskilere da-

yanan tıp büyüklerimizin 
olmadığını görmekteyiz. 
Türk Doktorunun Bay-
ramı’nda yer eden kişiler 
değil de olaylar olmuştur. 
Osmanlı tıbbı 15. ve 16. 
yüzyıllara kadar İslam 
tıbbının etkisi altında kal-
mış. Bu sırada batıda 14. 
yüzyılda İtalya’da başlayan 
Rönesans 15. ve 16. yüz-
yıllarda bütün Avrupa’ya 
yayılmış. Tıp alanında da birçok buluş 
ve ilerlemeler kaydedilmiş. Osmanlı’da 
ise 17. yüzyıldan itibaren her sahada 
ortaya çıkan bozulmalar tıp eğitiminde 
de kendini göstermiş ve tıp medresele-
ri eskisi kadar yeni bilgilerle donatılmış 
hekimler yetiştiremez olmuş. Ayrıca 
batıda yazılan Latince, İtalyanca, Al-
manca tıp kitaplarını hekimler takip 

edememişler, dil bilen 
sayısının az olması, mat-
baanın Osmanlı’ya geç 
giriş ve kitap basmanın 
1729’da başlamasından 
dolayı kitaplar tercüme 
edilmemiş ve yeterince 
basılamamış. Az sayıda 
bazı Osmanlı hekimleri 
ve bilim adamları kendi 
çabaları ile dil öğrenerek 
bu yenilikleri takip et-

mişler ve bu bilgileri de katarak kendi 
kitaplarını yazmışlar. Ama bu bilgileri 
yine de hekim adaylarına yeterince 
iletememiş.19. yüzyıla geldiğinde du-
rum tıp eğitimi açısından pek iç açıcı 
değilmiş. Tıp medreseleri eski parlak 
dönemlerini kaybetmiş, hatta bazıları 
kapanmış. Bu arada ortalığı azınlık-
lardan ve Avrupa’dan gelen, yabancı 

hekimler sarmış. Mütabbib (tabip 
olmayan sahte hekim) hekimler ser-
best hekimlik yaparak, orduda da 
görev alarak birçok insanın ölümüne 

sebep olmuşlar. Bunların önlenme-
si için birçok ferman çıkarılmışsa da 
engel olunamamış. Çünkü yeterli tıp 
eğitimi verilmediği gibi yeterli sayıda 
hekim yetiştirilemiyormuş. İtalyanca ve 
Fransızca bilen az sayıda hekim geliş-
meleri takip ederek çevresinde yararlı 
olmaya çalışmışlar. Bunlardan Şani-
zade Mehmet Ataullah (1771–1826), 
Mustafa Behçet Efendi (1774–1834) 
gibi büyük hekimler bu durumdan 
çok rahatsız olmuşlar ve yeni tıbbın tıp 
eğitimine girmesini savunmuşlar.III. 
Selim zamanında yeni tıp eğitimi ve-
ren, bir Tıphane açılması düşünülmüş. 
Teşrih (anatomi) yasağından dolayı 
ulemadan çekinen III. Selim buna ce-
saret edememiş, Rumlara tıp fakültesi 
kurmaları için izin vermiş. (1805). O 
dönemin hekimbaşısı 21 yaşında ilk 

hekimbaşılığını yapan Mustafa Behçet 
Efendi’ymiş. Bu dönemde de yeni tıp 
eğitimi veren bir Tıphane kurulması 
için çaba sarf etmiş, ama amacına 
ulaşamamış. Nitekim Mustafa Behçet 
Efendi, II. Mahmut zamanındaki he-
kimbaşılığı sırasında (53 yaşında) tıp 
eğitiminin düzeltilmesi için yeniden 
büyük bir çaba içine girmiş ve 1827 
yılında bu amacına ulaşmış. Sultan II. 
Mahmut 1826 yılında uzun zamandır 
uğraştığı bir meseleyi halletmiş. Dü-
zeni tamamen bozulmuş olan yeniçeri 
Ordusu’nu ortadan kaldırıp (17 Haziran 
1826) yeni bir ordu kurmuş (Askair-i 
Mansure-i Muhammediye). Bu yeni 
orduya bir hekim ve cerrah yetiştiril-
mesi gerekiyormuş. Bunu fırsat bilen 
hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 26 
Aralık 1826’da II. Mahmut’a, arada da 
üç dilekçe vererek, yeni tıp okulunun 
kurulmasının amacını, bu okulun nasıl 
ve nerede kurulacağı konusunda tekli-
fini yapmış ve Padişah da onaylamış.

TIP BAYRAMI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, tarım ve gıdanın stratejik sektör olarak ulusal güvenlik 
kadar değer kazandığına dikkati çekerek, tarımsal üretim ve ticaretinde köklü dönüşümlerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

Tarımda küresel güç olmalıyız’
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li, TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Başkanı ve Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik ile borsa 
başkanları katıldı.  Ticaret Borsaları 
Konsey Başkanı ve Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin 
Çevik, tarım ve gıdanın stratejik 
sektör olarak ulusal güvenlik kadar 
değer kazandığına dikkati çeke-
rek, tarım sektöründe köklü dönü-
şümlerin yapılmasının kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. Başkan Çevik, 
“Ülke olarak, tarım ve hayvancılık-
ta önemli bir noktadayız.  Tarımsal 
üretimde Avrupa’da 1. , dünyada 
da ilk 10 içindeyiz. 12 milyar dolar 
ithalata karşı tarımsal ihracatımız 
17 milyar dolar. Yani net ihracatçı 
bir ülkeyiz. Aynı zamanda sektö-
rümüzün, istihdam ve üretimdeki 
önemi de büyüktür. Ancak sektö-
rümüzün önünün açacak, ülkemizi 
tarımsal üretim ve ticaretinde ileri-
ye taşıyacak sorunlarımızın çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. 

Desteklemeler, tarımsal elekt-
rik, girdi maliyetleri, tarımsal is-
tihdam, tarımsal sulama, havzalar 
arası su transferi, stratejik ürün 

buğdaydaki ekim alanlarındaki 
azalma, hayvancılık ve hayvansal 
üretimdeki girdi maliyetleri, finan-
sal desteklemeler, lisanslı depo-
culuğun etkin kullanımı, tarımsal 
üretim ve ticaretinde teknolojik 
ve dijital dönüşüm gibi alanlarda-
ki sorunlar sektörümüz tarafından 
çözüme kavuşturulmayı beklen-
mektedir.  Aynı zamanda son 30 
yılda özveri ile çalışarak tarımsal 
üretimimizi mamul maddeye dö-
nüştürüp ihraç eden sanayi sektö-
rümüz de kalkınmanın itici gücü 
konumundadır. Tarıma dayalı sa-
nayimizin son 2 yılda yaşadığımız 
finansal saldırılar ve iklim şartları 
etkilerinden dolayı fiyatlandırma 
üzerinden yapılan manipülasyonla-

rı dengelemek için de serbest piya-
sa koşullarında üretiminin devamı 
sağlanmalıdır” dedi. 
HİSARCIKLIOĞLU: TÜRK TARIMININ 

50 YILLIK RÜYASI GERÇEKLEŞTİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu da, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ile birlikte üre-
timin, tarımın ve ticaretin nasıl 
artırılacağına yönelik istişarelerde 
bulunacaklarını söyledi.  

Hisarcıklıoğlu, atıl durumdaki 
hazine ve şahıs arazilerinin arazi 
bankacılığıyla kiralanarak üretime 
kazandırılması gerektiğini belirte-
rek, “Ölçek ekonomisine geçmeli-
yiz. Zira bu devirde ayakta kalmak 
istiyorsan, çok üretecek, çok alacak, 

çok satacaksın. Bu devrin kuralı 
bu” dedi. 

Tarım ve hayvancılığın ihmal 
edilmemesi gereken bir alan ol-
duğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
dünyada orta gelir grubunun büyü-
meye devam ettiğini ve tüketimin 
giderek daha çok arttığını bildirdi.  
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin çev-
re coğrafyasında 2 milyar kişinin 
yaşadığına dikkati çekerek, 500 
milyar dolarlık gıda, tarım ve hay-
vancılık ürünü ithal edildiğini dile 
getirdi. Türkiye’nin elinde “müt-
hiş bir imkan” bulunduğuna işa-
ret eden Hisarcıklıoğlu, “Tüm bu 
coğrafyayı biz doyurabiliriz. Böyle-
ce hem para hem de stratejik güç 
kazanırız. Dünyayı doyuran kim ise 

dünyanın lider ülkesi de odur. Dün-
ya gıda pazarı 1,5 trilyon dolar bü-
yüklüğünde, Türkiye’nin buradan 
aldığı pay 18 milyar dolar, sadece 
yüzde 1,2 oranında. Potansiyeli-
mizin çok altındayız. Bizce burada 
ilk önemli nokta, ürettiğini satma 
modelinden, satacağını üretme 
modeline geçmemiz gerektiğidir” 
diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: TARIM 
SEKTÖRÜ İSTİKRARLI BÜYÜYOR 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de tarımın savunma sa-
nayisinden çok daha önemli oldu-
ğuna işaret ederek, şöyle konuştu: 
“Tarım, siyasete alet edilecek bir 
konu değil. Tükettiğimiz yiyecekle-
ri günlük siyasete alet etmememiz 

gerekiyor. Ne yazık ki süregelen 
buğday ve saman tartışmalarını 
trajikomik buluyorum. Her yerden 
bir lafın veya bir matematiğin sa-
dece bir tarafı cımbızla çekilerek, 
‘Türkiye ne halde’ deniyor ve ne 
yazık ki üreticimizi bu işten yıldır-
maya çalışıyorlar. Türkiye, bu alan-
daki nüfusun azalmasına rağmen 
tarımda istikrarlı şekilde büyümesi-
ni sürdürüyor. İstikrarlı şekilde bü-
yüyen sektör olarak tarım kendisini 
göstermiş durumda.” 

BAKAN PEKCAN: SANAL TİCARET 
AKADEMİSİ’Nİ BAŞLATTIK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
da ihracatta rekorlar kırdıklarını, 
bunda ticaret borsalarının katkı-
sının da büyük olduğunu söyledi.  
Gerek hayvancılık ve tarım tica-
retinde gerekse ihracatta ticaret 
borsalarının yerelde yaptığı çalış-
maların son derece önemli oldu-
ğunu ifade eden Pekcan, “Lisanslı 
depoculuğu geliştirdik. Şu anda 
183 firma lisans için izin almış, 91’i 
hali hazırda aktif durumda. Lisanslı 
depo kapasitemizi 4,8 milyon tona 
çıkardık, hedefimiz 10 milyon tona 
çıkarmak. Ürün İhtisas Borsasını da 
Temmuz 2019 itibarıyla açtık ve 
burada da elektronik ortamda yer 
değiştirmeden tek bir platformda 
ürün ticaretinin yapılmasını müm-
kün kıldık” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Ayşe Türkmenoğlu, Hüma 
Okulları’nı ziyaret etti

‘Kendi söküğümüzü
kendimiz dikmeliyiz’

Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı ve 
Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi 
Ayşe Türkmenoğlu Hüma Okul-
ları’nı ziyaret etti. Yönetim Ku-
rulu üyeleriyle okulu gezen Ayşe 
Türkmenoğlu, okuldan aldığı bil-
gilerle yeni bir eğitim anlayışının 
Konya’da vücut bulduğunu dile 
getirerek, “Konya’da tek Hazır-
lık sınıfının Hüma Okulları’nda 
olmasına çok sevindim. Öğrenci-
lerin İngilizce eğitimi ile küresel 
anlamda bizi temsil edeceklerini 
ve bu eğitimin öğrencilere pek 
çok kapı açacağını düşünüyorum. 
Hüma Okulları’nın vizyoner ol-
ması Konya halkı adına beni çok 
mutlu etti. Geleceğin umudu olan 
çocuklarımızı küreselleşen dünya 
üzerinde böyle donanımlı yetişti-
riyor olması ülkemiz açısından da 
çok olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
Bütün projelerinin ve ortaya koy-
duğu farklılıkların takipçisiyim” 
diyerek, Hüma Okulları Kuru-
cu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 

Mehmet Birekul’a minnettarlığını 
ifade etti.

Hüma Okulları Kurucu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul ziyaretinden dolayı Ayşe 
Türkmenoğlu’na teşekkür ederek, 
“Konya da bu kadar kısa sürede 
eğitim alanında yakalanan başa-
rıyı getiren sebeplerden bir tanesi 
de eğitim anlayışımızın yanı sıra 
öğretmenlerimiz ve velilerimiz-
dir. Eğitimde ülke olarak çok yol 
kat ettik. Ülke olarak eğitim ko-
nusuna oldukça önem vermek-
teyiz. Bizler de Konya’nın eğitim 
kalitesinin korunması ve daha da 
ileri seviyelere taşınması maksa-
dıyla çalışmalar yürütmekteyiz. 
İnanıyorum ki öğrencilerimiz ba-
şarılarını mezun olduktan sonra 
da devam ettirecek, farklı sek-
törlerde önemli çalışmalara imza 
atacaklardır” dedi. Ziyaretinden 
dolayı Ayşe Türkmenoğlu’na te-
şekkürlerini ileten Hüma Okulları, 
hediyelerini takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir‘de yeni açılmış imar 
yolları haricinde bahçe yollarına 
kadar asfalt ve parke kilitli taş dö-
şemesi yapan Beyşehir Belediyesi, 
altyapısı biten sokaklarda yapılan 
düzenleme sonrası yeni açılan 
imar yollarında çalışmalarını yo-
ğun tempoda sürdürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır, rekor düzeyde asfalt 
çalışması yapacaklarını belirterek, 
hem Parke imalat tesisinin hem 
de Asfalt Plenti’nin faaliyete geçi-
rilmesi ile birlikte asfalt kalitesinin 
yanı sıra üretimin arttığını ve saat-
te 20 ton asfalt üretildiğini söyledi.

Başkan Bayındır açıklamasın-

da, “Dönemin ilk asfaltını çıkar-
maya başladık. Bundan sonraki 
günlerde çalışmalarımız hız ka-
zandı. İlçe merkezimizde cadde ve 
sokaklarda bulunan çukurların ve 
deforme olmuş yolların yama çalış-
malarına başladık. Bu sayede artık 
ilçemiz her konuda kendi söküğü-
müzü kendimiz diker hale gelecek. 
Artık sıçrama ve hizmet yapma 
zamanı yaz dönemini hizmet ve 
projelerle süsledik. Yüce yaradan 
devletimize ve devlet büyüklerimi-
ze güç kuvvet versin. Bizlere de bu 
hizmetleri yapacak hayırlı ömürler 
versin inşallah” dedi. 
n HABER MERKEZİ

KOP Bölgesindeki tüm kamu, kurum ve kuruluşlarından toplam 1,233 projenin yer aldığı 
‘KOP Proje Havuzu’ ile bölgenin proje oluşturma kültürüne de önemli katkılar sağlanmış oldu

KOP’tan bölgenin proje 
kültürüne büyük katkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
2020 yılı için Mali Destek Prog-
ramları için bu yıl ilk kez uygula-
maya soktuğu ‘KOP Proje Havuzu’ 
ile Aksaray, Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde 
ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesi 
il ve ilçelerinin önceliklerini yansı-
tan proje fikirlerini tek havuzda bir 
araya getirdi.

Sona eren KOP Proje Havuzu 
başvuru sürecinde; sosyal projeler 
kapsamında KOP Bölgesinde Oku-
ma Kültürünün Geliştirilmesi Pro-
jesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal 
Gelişim Programı (KOPSOGEP) ile 
tarım projeleri kapsamında KOP 
Tarımsal Eğitim ve Yayım Pro-
jesi (KOP TEYAP) ve KOP Kırsal 
Kalkınma Programı (KOP KIRSAL 
KALKINMA) için bölgenin öncelik-
li sorun ve gelişme alanlarına yö-
nelik proje başvuruları alındı.

KOP Bölgesinin kaynak ve po-
tansiyellerine bağlı kalmak şartıyla 
çeşitli gelişme ve kalkınma senar-
yoları oluşturduklarına değinen 
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostan-
cı, bölge insanının gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, bölge içi gelişmişlik 
farklılıklarının giderilmesi, ülke-
nin ekonomik gelişme ve sosyal 
istikrar hedeflerine katkıda bulu-
nulması temelinde mali desteklere 
devam edeceklerini söyledi.
‘KURUMLARIMIZ PROJE ÜRETME 
KONUSUNDA ARTIK ÇOK RAHAT’

KOP İdaresinin; 2013 yılından 
bu yana kamuya yönelik düzenle-
diği Mali Destek Çağrı Programları 
ile bölgede proje üretme kültürü-
nün gelişmesinde çok önemli rol 
üstlendiğini ifade ederek “Son dö-
nemlerde proje bazlı fon kaynak-
larının ortaya çıkması ile özel sek-
tör ve sivil toplum kuruluşlarında 
hızla yerleşen proje kültürünün, 
kamu kurumlarına ve kâr ama-
cı gütmeyen kuruluşlara yönelik 
düzenlenen mali destek program-
ları sayesinde yerel yönetimler ve 
kamu kurum ve kuruluşları ara-
sında da yaygınlaşmaya başladığı-
nı görüyoruz.” diyen KOP Başkan 
İhsan Bostancı, 2013 yılından bu 
yana kamuya yönelik olarak dü-
zenledikleri çağrı programlarının 
KOP Bölgesinde proje üretme 
kapasitesinin gelişmesinde çok 

önemli bir rol oynadığını belirterek 
ilk yıllarda bölgedeki kurumlardan 
kısıtlı sayıda proje başvurusu ala-
bilirken gelinen noktada sadece bir 
çağrı döneminde ve sadece kamu 
kurumlarından 1200’ün üzerinde 
proje başvurusunun gelmesinin 
bunun önemli bir kanıtı olduğunu 
ifade etti.

Geçtiğimiz dönemde uygula-
nan projelerden elde edilen sonuç-
ların da bu süreçte önemli bir etki-
sinin olduğunu işaret eden Başkan 
Bostancı; 

“Kamu kurumlarında çalışan 
proje uygulayıcılarımız yürüttük-
leri projeler ile görevli oldukları 
yörelerdeki insanların hayatlarına 
katkı sunabildiklerini, sorunlarına 
çözüm olabildiklerini gördüler bu 
kendilerini yeni projeler üretme-
ye yöneltirken diğer kurumlardaki 
çalışanları kendi alanlarında proje 
geliştirmeye teşvik etti. 

Bununla beraber KOP İdaresi 
ve Kalkınma Ajansları gibi kurum-
lar tarafından düzenlenen ‘Proje 
Döngüsü Eğitimleri’ ile bu alan-
daki teknik kapasiteye de önemli 
katkılar sağlandı, şu anda kurum-
larımız önceki yıllara göre proje 
üretme konusunda çok daha ra-
hat” dedi.

‘ANAHTAR KELİME, İŞ BİRLİĞİ’
KOP İdaresinin kuruluş ka-

nununda belirtilen kurum ve ku-
ruluşlar arasındaki koordinasyon 
görevine istinaden, faaliyet ala-
nındaki il ve ilçelerde kurumların 
iş birliği ile geliştirdikleri ve uygu-
layacakları projelere öncelik ver-
diklerini ifade eden Başkan Bos-
tancı, bölge illerimizdeki her bir 
kurumun temsil ettikleri disipline 

uygun farklı bakış açıları ile çok di-
siplinli yaklaşıma sahip ve birbiri-
ne entegre projelerin başarıya çok 
daha önemli katkılar sunduğunu 
ifade ederek; 

“Başkanlık olarak 2013 yılın-
dan bu yana toplam 1357 projeye, 
yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL 
tutarında finansman desteği sağ-
ladık. 2020 yılı Mali Destek Prog-
ramları kapsamında oluşturulan 
KOP Proje Havuzuna, bölgedeki 
kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından sunulan projeleri değerlen-
dirme kurulları tarafından ince-
lendikten sonra oluşturulacak kısa 
listeler Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığımıza sunulacak ve Bakan-
lığımız tarafından yapılacak nihai 
değerlendirme sonucunda destek-
lenmeye uygun bulunanlara 20 
bin TL ile 3 milyon TL arasında fi-

nansman desteği sağlanacak” diye 
konuştu.

Çağrı programlarında, yeni-
likçilik önceliğinde, etkin ve sür-
dürülebilir üretim modelleri ile 
ekonominin yüksek katma değerli 
yapıya dönüşmesine, beşeri ser-
mayeyi oluşturan insanın bilinçli 
ve müreffeh bir yapıya kavuştu-
rulmasına yönelik projelerin ön-
celikli olarak değerlendirileceğini 
hatırlatan Bostancı; konuşmasını 
“Bölgenin ve ülkenin topyekûn 
kalkınması için çalışan, projeleriy-
le katkı sunan başta KOP Bölgesi 
Valilerimize, Kaymakamlarımıza, 
İl Müdürlerimize, kurum ve ku-
ruluşlarımızın yöneticilerine ve 
proje geliştiricileri ve yürütücüle-
rine teşekkür ediyorum.” şeklinde 
sürdürdü.
n HABER MERKEZİ
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Yaralı kızıl şahin 
tedavi altına alındı

Yüzde 50 hibe destekli 
nohut tohumu dağıtıldı

Konya’da kanadı yaralı halde 
bulunan kızıl şahin tedavi altına 
alındı. Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Konya Şubesi Müdür-
lüğü ekipleri, Karatay ilçesi, Cen-
gilti Mahallesi’nde uçamayan bir 
şahin bulunduğu bilgisi üzerine 
harekete geçti. Milli Parklar gö-

revlileri kızıl şahinin kanadından 
yaralı olduğunu belirledi. Karatay 
Hayvanat Bahçesi Veteriner He-
kimliği Müdürlüğüne teslim edi-
len şahinin, tedavisinin ardından 
doğal yaşam alanına bırakılacağı 
belirtildi.
n AA

Ilgın Tarım Kredi Kooperati-
fince çiftçilere yüze 50 hibe des-
tekli nohut tohumu dağıtılıyor. 
Ilgın Tarım Kredi Kooperatifi 
yetkilisi Ziraat mühendisi Emrah 
Alkan, Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından yürütülen nadas 
alanların değerlendirilmesi pro-
jesi kapsamında, yüzde 50 hibeli 
nohut tohumu dağıtımının yapıl-
dığını söyledi.

Ilgın’da yaklaşık 51 çiftçiye 19 
ton 800 kilogram nohut tohumu-
nun dağıtıldığını belirten Alkan, 
şunları kaydetti: “Dağıtımını ger-
çekleştirdiğimiz Azkan cinsi no-
hutlarımız, antraknoz hastalığına 
dayanıklı, kök ve solgunluk has-

talıklarına toleranslıdır ve dik geli-
şen, orta derece dallanan, erkenci, 
yemeklik bir çeşittir. 

Ayrıca kurağa ve soğuğa da 
dayanıklı bir bitkidir. Nohut yetiş-
tiriciliği coğrafi yapı ve iklim özel-
likleri nedeniyle ilimiz tarımına 
uygun olması, sektörel anlamda 
kentte yeni bir üretim faaliyet ala-
nının oluşması açısından önemli-
dir. 

Nohut, Ilgın tarımında yaygın-
laşması önem arz eden ve ekono-
mik değeri yüksek olan bir bak-
lagil ürünüdür. Bugün dağıtımını 
yaptığımız Azkan tohum çeşidi, 
nohut tarımı yapılan tüm bölgele-
re önerilmektedir.” n AA

FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan astsubay, 17-25 Aralık 2013 sürecinde deşifre olmamaları için 
kendilerine verilen flaş belleğin şifresinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ithafen “canlarfedaOna” olduğunu anlattı

FETÖ’nün şifresi
‘canlarfedaOna’ymış 

Konya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) içindeki yapılanmasına 
yönelik soruşturma kapsamında 
gözaltına alındıktan sonra etkin piş-
manlık hükümlerinden faydalanan 
itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden 
sonra “mahrem abi”ler tarafından 
deşifre olmamaları için, kripto as-
kerlere dağıtılan flaş belleğin şifre-
sinin örgüt elebaşına ithafen “can-
larfedaOna” olduğunu belirtti. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturma çerçe-
vesinde gözaltına alınan, ardından 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube-
sinde itirafçı olarak ifade veren ve 
adli kontrol şartıyla serbest bırakı-
lan astsubay A.S, Adana’da ilkokul 
8’inci sınıfta okurken bir arkada-
şının kendisini örgütün evlerine 
götürmesiyle FETÖ’yle tanıştığını 
söyledi.

Liseden mezun olduktan sonra 
üniversiteyi kazanabilmek için ör-
gütle bağlantısı olmayan bir dersha-
neye kayıt yaptırdığını aktaran A.S, 
“Bir süre sonra, ilkokulda gittiğim 
örgüt evinde abilik yapan ‘Cengiz’ 
kod adlı M.Ö. ile karşılaştım. Bana 
eskisi gibi evlerde ders çalışabile-
ceğimi söylemesi üzerine dersha-
neden sonra bazen yatılı bazen de 
günübirlik giderek burada üniversi-
teye hazırlık amaçlı ders çalışmaya 

başladım.” ifadelerini kullandı.
İtirafçı A.S, 2008’de üniversi-

te sınavından aldığı puanla Hava 
Astsubay Meslek Yüksekokulu-
nu kazandığını, “Cengiz” kod adlı 
M.Ö’nün, bu süreçten sonra alına-
cak tedbir kurallarından bahsettiği-
ni dile getirdi.

Askeri okula gittiği dönemden 
meslek hayatına atılana kadar ör-
gütün mahrem abileriyle görüşme-
ye devam ettiğini beyan eden A.S, 
şu bilgileri verdi: “Görev yaptığım 
Genelkurmay Elektronik Sistem-
ler Komutanlığı Sinyal İstihbarat 
Başkanlığı (GES-SİB) olan birim, 
2012’de Milli İstihbarat Teşkilatı’na 
(MİT) devredildi. İki yıl sonra ‘Le-
vent’ kod adlı M.Y isimli mahrem 
abiyle tanıştım. Bu süreçten sonra 

görüşmelerimizi bu kişiyle devam 
ettirdik. 

Görüşmelerimizi bazen hafta 
içi bazen de hafta sonu akşam sa-
atlerinde yapmaya başladık. Görüş-
melerimiz 2015 yılı sonuna kadar 
devam etti.”

İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 sü-
reci sonrasında polis okullarına 
yapılan baskınlardan dolayı alınan 
tedbir kurallarının artırıldığını, bu 
sebeple örgüt evlerinde mahrem 
abiyle yapılan programların azaltıl-
dığını belirtti.

Bu süreçten sonra kendilerine 
bir flaş bellek verildiğini, bunun 
şifresinin de örgüt elebaşı Fetullah 
Gülen’e ithafen “canlarfedaOna” 
olarak belirlendiğini söyleyen A.S, 
flaşın içerisinde Gülen’e ait kitapla-

rın dijitali ile örgüte ait bilgiler oldu-
ğunu ifade etti.

İtirafçı A.S, şunları kaydetti: 
“Bu flaş belleği bilgisayar kapalıy-
ken takıyor, bilgisayarı başlatırken 
‘Windows’ yazısı gelmeden ‘F12’ye 
basarak bot ayarlarına giriyordum. 
Orada ayarlardan bir ibare değiş-
tirdikten sonra yeni bir sayfa açılı-
yordu. Sonrasında kullanıcı adı ve 
şifre bölümü geliyordu. Kullanıcı 
adı otomatik ‘admin’ olarak geli-
yordu. ‘canlarfedaOna’ isimli şifreyi 
girdikten sonra yeni bir masaüstü 
geliyordu. Masaüstüne gelen sayfa-
da örgüte ait dökümanlar ve herkül.
org sitesinin uzantısı da bulunuyor-
du. Bu dosyaları açarak okumasını 
yapıyor, çetelesini tutup abiye veri-
yordum.” n AA

Karapınar Ziraat Odası tara-
fından kış mevsiminde başlatılan 
çiftçi eğitim toplantıları sürüyor. 
Yeşilyurt Mahallesi’ndeki toplantıya 
çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Ziraat 
Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, ürünlerin ekimi 
sırasında dikkat edilmesi gerekenle-
ri anlattı. Soylu, “Üreten çok azaldı. 
Çiftçilik daha kıymetli hale gelecek. 
Bir savunma sanayisi bir de gıda gü-
venliği en önemli unsur. Bu nedenle 
tarlamıza sahip çıkalım, Yeşilyurt 

ürün farklılığı olan renkli bir bölge. 
Bundan sonra arazi küçük de olsa 
büyük de olsa bilgiyi kullanmalıyız. 
Hangi üründe olursa olsun bilgiyi 
kullanmalıyız ve önem vermeliyiz. 
Ürünün ne isteğini bilmeden ilaç 
veya gübreyi almamalıyız.” dedi. 
Ekim, gübreleme, ilaçlama ve sula-
ma konularında doğru yöntemlerin 
uygulanması gerektiğini dile getiren 
Soylu, ziraat mühendislerinden her 
zaman destek alınabileceğini kay-
detti. n AA

Karapınar çiftçisi toplantıyla bilgilendirildi

Nesli tehlike altındaki turnalar ve şah kartala çifte takip
Doğa Koruma ve Milli Parklar 

(DKMP) Genel Müdürlüğü, Türki-
ye’de nesli tehlike altında bulunan 
kuşlardan şah kartal ve turnaları 
hem halkalama yöntemi hem de 
vericilerle izlerken, yürütülen ça-
lışmalar bu türlerin ülkedeki tah-
mini popülasyonu da ortaya koy-
du. DKMP Genel Müdürlüğünden 
edinilen bilgiye göre, Türkiye’deki 
kuşları tanımak ve hareketlerini 
takip etmek, türlerin devamlılığı 
bakımından önem taşıyor.

DKMP de devamlılığında so-
run yaşanan türlerin takibi için 
çeşitli cihaz takip sistemlerini 
kullanıyor. Kurum, söz konusu 
türlerden şah kartal ve turnaların 
izlenmesi için halkalama ve verici 
takma çalışması yürütüyor. Dünya 
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ta-
rafından şah kartalı “hassas” ola-
rak nitelendirilen “kırmızı” listede 
tutuluyor. Doğu Avrupa, Türkiye, 
Rusya ve Kazakistan’da üreyen 
bu türün Türkiye’deki popülasyo-
nunun 50-80 çift olduğu tahmin 

ediliyor.
Göç etmeyen bir şah karta-

lı popülasyonuna sahip Türkiye, 
türün korunmasında özel bir yere 
sahip bulunuyor. Bu nedenle ha-
zırlanan koruma eylem planları 
kapsamında türle ilgili veri topla-
mak üzere verici takma çalışması 

gerçekleştiriliyor.
Şah kartal için 2017, 2018 

ve 2019 yıllarında Macaristan ile 
iş birliği protokolü çerçevesinde 
gerçekleştirilen çalışmada, Bolu, 
Çankırı, Çorum, Kırşehir, Aksaray, 
Niğde, Konya, Ankara ve Eskişe-
hir’de uygun yerler gözlemlendi 

ve toplamda 39 yuva bulundu. 
2018 yılında 8 şah kartala uydu 
vericisi takıldı.

Geçen yıl Macar uzmanlarla 
tekrarlanan çalışmalarda da 3 yeni 
şah kartal yuvası bulunurken bun-
lardan 1 yavruya daha verici takıl-
dı. Ayrıca 2 yeni yuvadaki 3 bozkır 

kartalı yavrusuna aynı işlem uygu-
landı.

95 TURNAYA HALKA, 
34’ÜNE VERİCİ TAKILDI 

Turnalara tüm dünyada yaygın 
olarak rastlanıyor. Türkiye’de üre-
yen turnaların ise yaygın turnanın 
bir alt türü olduğu düşünülüyor. 

Bu nedenle türün korunması açı-
sından Türkiye’nin çalışmaları 
önem taşıyor. Türkiye’de üreyen 
“Anadolu dağ turnası” alt türünün 
25-40 çift olduğu tahmin ediliyor. 
DKMP Genel Genel Müdürlüğü 
tarafından 2013 yılında hazırlanan 
Turna Eylem Planı kapsamında bu 
türün popülasyonu düzenli izleni-
yor. Haziran ve temmuz aylarında 
gerçekleştirilen halkalama ve veri-
ci takma çalışmaları kapsamında 
yetkililer tarafından Bolu, Samsun, 
Tokat, Giresun, Sivas, Erzincan, 
Erzurum, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve 
Ardahan’da 2018 yılında 12 turna 
halkalanırken, 5’ine verici takıldı. 
Geçen yıl da 20 turna halkalanır-
ken, 2’sine verici takma işlemi 
uygulandı. Plan süresince devam 
eden çalışmalarda halkalanan tur-
na sayısı 95’e, verici takılanların 
sayısı 34’e yükseldi. Halkalama ve 
verici takma çalışmalarının sağlıklı 
bir turna popülasyonu elde edil-
mesi amacıyla devam ettirilmesi 
planlanıyor. n AA
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TYB Konya’da Kutadgu 
Bilig Okumaları başladı

Beyşehir’e savunma sanayi 
meslek lisesi müjdesi

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi ve Konya Milli Eğitim 
İl Müdürlüğü tarafından ortak 
yürütülen Kutadgu Bilig Oku-
maları başladı. Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesi binasında 
düzenlenen etkinlik 20 Nisanda 
sona erecek. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğ-
retim Üyelerinden Prof. Dr. Meh-
met Kırbıyık ve Prof. Dr. Osman 
Uyanık tarafından yürütülen proje 
Okumalara ilgi duyanların katı-
lımı ile gerçekleşti. Okuma, alfa-
be, öğrenme ve benzeri konuları 

anlatarak konuya başlayan Prof. 
Dr. Osman Uyanık, Eser Kutadgu 
Bilig ve yazarı Yusuf Has Hacib 
hakkında kısaca bilgi verdikten 
sonra öğrencilerle birlikte oku-
malara başladı. Prof. Dr. Osman 
Uyanık tarafından seçilen beyit-
ler öğrenciler tarafından okundu. 
Okunan beyitler hakkında Prof. 
Dr. Mehmet Kırbıyık ve öğrenciler 
fikir alışverişinde bulundular. Her 
hafta pazartesi günleri yapılacak 
olan Kutadgu Bilig okumaları 20 
Nisanda sona erecek. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, önümüzdeki eği-
tim yılından itibaren sınavla öğ-
renci kabulüne başlayacak olan 
Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sa-
vunma sanayi sektörüne nitelikli 
eleman yetiştirileceğini bildirdi. 
Samancı, yaptığı yazılı açıklama-
da, Beyşehir’in önemli av tüfe-
ği üretim merkezlerinden olan 
Üzümlü Mahallesi’nde bulunan 
Üzümlü Çok Programlı Lisesi’nin 
isminin “Üzümlü Savunma Sana-
yi Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi” olarak değiştirildiğini belirtti.

Okulun yeni ismiyle 2020-
2021 eğitim öğretim yılından 
itibaren sınavı kazananlar arasın-
dan öğrenci kabulüne başlayacağı 
müjdesini veren Samancı, “Oku-
lumuzda savunma sanayii sektö-
rüyle iş birliği halinde nitelikli ele-
man yetiştirilecektir. Üzümlü’ye 
ve Beyşehir’e hayırlı olsun. Yeni 
öğretim döneminde yeni ismiy-
le eğitim öğretimini sürdürecek 
olan okulumuza ülkemizin her 
yerinden savunma sanayisine ilgi 
duyan öğrenciler tercihte buluna-
bileceklerdir.” ifadesini kullandı.
n AA

1 buçuk ay içinde 13 koyunu çalınan Abdullah Karaboğa (27), babası Tahsin Karaboğa koyunlarını çaldığı 
iddiasıyla bir kişiyi öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamıştı. Koyun hırsızlığı davasının sanıkları hakim karşısına çıktı

Koyun hırsızlığı cinayeti
sanıkları yargılanıyor

Konya’da koyun çaldığı iddia-
sıyla bir kişiyi öldüren, iki kişiyi ya-
ralayan 2’si tutuklu 5 sanığın yar-
gılanmasına başlandı. 8. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen duruşma-
ya, tutuklu sanıklar Abdullah Kara-
boğa ve Tahsin Karaboğa, tutuksuz 
sanıklar Recep Ö, Dursun Ç. ve Ah-
met B. ile taraf avukatları katıldı.

Abdullah Karaboğa, savun-
masında, olaydan önce küçükbaş 
hayvanlarının bulunduğu ahıra hır-
sızların dadanması üzerine ahırda 
geceleri nöbet tutmaya başladıkla-
rını söyledi. 

Ayrı zamanlarda 12 koyununun 
çalındığını öne süren Karaboğa, 
şunları kaydetti: “Olaydan 2 gün 
önce de yine hırsızlar ahırımdan 
koyun çalmıştı. Ben de kamera ka-
yıtlarını izlediğimde 34 plakalı bir 
araçla hırsızlığın gerçekleştirildiğini 
gördüm, jandarmaya şikayette bu-
lundum. 

Olay günü köylülerle nöbet 
tuttuk. Sabah saat 05.30 gibi her-
kes evine dağılmıştı. Ben de ahırın 

önünde sigara içiyordum. Bir anda 
aynı araç ahırın ön kısmına geldi. 
Araçtan inmişlerdi ki beni görünce 
hemen araca binip hareket ettiler. 
Ben de hırsızları jandarmaya teslim 
etmek için, aracın tekerlerine doğru 
silahımla 4 el ateş ettim.”

Bu olaydan sonra takip ettiği 

aracın yaklaşık 300 metre daha git-
tikten sonra durduğunu söyleyen 
Karaboğa, “Aracımdan silahımı alıp 
aşağı indim. Yanlarına gittiğimde 3 
şahsın da yaralı olduğunu gördüm. 
Jandarmayı ve ambulansı aradım. 
Öldürme kastım olsaydı ambulansı 
aramak yerine silahımda kalan kur-

şunlarla şahıslara ateş edip öldü-
rebilirdim. Ben ambulansı çağırıp 
yardımcı olmaya çalıştım. Niyetim 
öldürmek değil korkutmak ve ya-
kalatmaktı.” dedi.

Karaboğa, babası Tahsin Kara-
boğa ve diğer sanıkların, olay anın-
da orada bulunmadığını ve olayla 
bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. 
Sanık Tahsin Karaboğa da hakkın-
daki suçlamaları reddetti.

Müşteki Emre Apak ise olay 
günü maktul Emre Uyanık ve 
Ömer Ak ile araçla gezdiklerini, söz 
konusu mahalleye geldiklerinde bir 
çıkmaz sokakta seyir halindeyken 
içinde bulundukları araca ateş açıl-
dığını iddia etti. 

Apak, olay yerine hırsızlık için 
gitmediklerini, araçlarında bulunan 
kar maskesi eldiven ve hayvan dış-
kısı kalıntılarından haberdar olma-
dığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ab-
dullah ve Tahsin Karaboğa’nın tu-
tukluluk hallerinin devamına karar 
vererek duruşmayı erteledi. n AA

Başkan Altay Aykent esnafını ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ile birlikte Aykent 
Ayakkabıcılar Sanayi Sitesindeki 
bazı iş yerlerini ziyaret ederek es-
nafla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ayak-
kabı imalatçısı esnafları ziyaret etti. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç ile birlikte Ay-
kent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’n-
de iş yerlerini ziyaret eden Başkan 
Altay, işyeri sahipleri ve çalışanlarla 
görüştü. Başkan Altay, “Aykent 
Ayakkabıcılar Sanayimizde esnaf-
larımızı ziyaret ederek hasbihal 
ettik. Hep birlikte şehrimizi 2023’e 
hazırlamak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Üreterek, istihdam sağ-
layarak şehrimizin gelişimine katkı 
sağlayan ve bizlere her zaman des-
teklerini sürdüren tüm esnafımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Traktör menfeze devrildi
sürücüsü ağır yaralandı

İntihar için su deposuna 
çıktı, polis ikna etti

Aksaray’da sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği trak-
törün menfeze devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara kara 
yolu Baymış köyü çıkışında meyda-
na geldi. 

Edinilen bilgiye göre Metin A. 
(47) idaresindeki 68 EV 479 plaka-
lı traktör, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

menfeze devrildi. Kaza sonrası 
traktör sürücüsü yaralanırken, ka-
zayı gören çevredeki vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
haber verdi. İhbar üzerine olay ye-
rine sevk edilen sağlık ekipleri ya-
ralı sürücüyü ambulansla Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. 
Yaralının durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.n İHA

Konya’da su deposuna çıkarak 
intihar girişiminde bulunan şahıs, 
polis ekipleri tarafından ikna edilerek 
itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. 
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Ma-
hallesi Cevher Dudayev Caddesi’n-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Galericiler Sitesi’nde borcunu 
bir kişiden alamadığı iddiasıyla sinir 
krizi geçiren F.K. (33), sitenin yanın-
da bulunan asfalt şantiyesi içerisin-
deki su deposuna çıktı. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 

yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Borçlu şahsın olay yerine 
gelmesini isteyen F.K., zaman za-
man demir korkuluklardan aşağıya 
sarktı. İtfaiye ekipleri, F.K’nın atlama 
ihtimaline karşı yere hava yastığı 
açtı. Polis ve müzakere ekipleri su 
deposuna çıkıp F.K’yi ikna etmeye 
çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren ça-
lışma neticesinde şahıs ikna edildi. 
İtfaiye merdiveniyle çıktığı yerden 
indirilerek ambulansa alınan F.K., 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra emniyete götürüldü.n İHA
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Rektör Şahin, şampiyon takım ile biraraya geldi
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi Futbol Takımı ile Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle yemekte 
buluştu. 

Selçuk Üniversitesi Alâeddin 
Keykubat VIP salonunda gerçekle-
şen yemeğe; Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Bozkurt Ataman, Kulüp Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Hakan Selim Çağlayan, 
Yönetim kurulu Üyeleri Prof. Dr. 
Mustafa Ay, Prof. Dr. Yakup Kara, 
Öğr. Gör. Tuncay Sarıipek, Teknik 
Direktör Dr. Öğr. Üy. Ramazan To-
puz, Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu (ASKF) üyeleri; Meh-
met Günbaş, Faruk Hatipoğlu, Tahir 
Taşyüz ve Selçuk Üniversitesi Futbol 
Takımı katıldı. 

Yemekte konuşan Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, “Buradaki temel amacımız, 
sizleri vitrine koyabileceğiniz ve pro-
fesyonel anlamda futbol camiasına 
kazandırabileceğimiz bir ortam oluş-

turmak. Bizim öncelikli reel hedefi-
miz sizin genç yetenekli arkadaşları-
mızı kendinizi gösterebileceğiniz bir 
ortam, alan oluşturarak profesyonel 
anlamda ülkeye kazandırmak. Hem 
il müdürümüze hem spor genel mü-

dürümüze çok teşekkür ediyorum. 
Maddi anlamda manevi anlamda 
spor müdürümüzü bize ayrıcalık yap-
tı, destek verdi. Hocalarınız çok ilgili 
en küçük problemi, bize intikal ettiri-
yorlar. Çözebileceğimiz her şeyi çö-

züyoruz. İnşallah daha güzel günler 
sizleri de bizlerdi de bekliyor. Daha 
iyi yerlere gelecek bu takım. Çok sağ 
olun, var olun inşallah önümüzde-
ki senelerde de daha geniş seyirci 
kitleleri olan, öğrencilerimizin de 

takip ettiği süreci yaşarız hep bera-
ber. Aynı zamanda hocalarımıza da 
çok teşekkür ediyorum, hep birlikte 
ortaya güzel bir başarı çıktı, emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.  

(ASKF) Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Günbaş ise “Sayın Genel 
Müdürümüz Mehmet Baykan’ın siz-
lere çok selamları var, çok tebrik edi-
yorlar. Sayın Rektörümüzün her ko-
nuda spora desteğini görüyoruz. Biz 
aynı zamanda 1922 Konyaspor’da 
yöneticilik yapıyoruz. Rektörümüz 
Üniversitenin tesislerini bize açtı ve 
maçlarını burada oynuyor. İnşallah 
burada bir işbirliği içinde sizlerle 
birlikte hareket etmek, bir projenin 
parçası olmak için biz her zaman ha-
zırız.” şeklinde konuştu. 

Programının ardından hediye 
takdimi yapılarak toplu fotoğraf çek-
tirildi. n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta temsilcimiz 
1922 Konyaspor, ligin 27. haftasında dep-
lasmanda İnegölspor’la karşılaştı. Ligde 
telafisi olmayan haftalara giren yeşil-be-
yazlılar zorlu deplasmandan altın değe-
rinde 1 puanla döndü. Deplasmandan al-
dığı bir puanla puanını 30’a çıkaran Yavru 
Kartal ligde 14. sırada bulunuyor. Ligin 
28. haftasında ise sahasında Sancaktepe 
FK’yı ağırlayacak olan temsilcimiz 1922 
Konyaspor, rakibi karşısında galibiyet 
arıyor. Bu hafta temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’a konuk olacak Sancaktepe FK ise 
sahasında Samsunspor’u ağırladı. Konuk 

ettiği lidere sahasında 1-0 mağlup olan 
Sancaktepe 52 puanla 3. Sıradaki yerini 
korudu.

1 PUAN ÇOK ÖNEMLİ
İnegölspor karşılaşmasından son-

ra maçı değerlendiren 1922 Konyaspor 
Teknik Direktörü Salih Eken, “İkinci yarı 
itibariyle belli bir çıkışımız var. İnegölspor 
karşısında yapmış olduğumuz değişiklik-
ler bize olumlu yansıdı. Mücadeleci bir 
takımımız var oyuncularım istekli oynu-
yorlar ve her karşılaşmada yüzde yüzlerini 
sahaya yansıtıyorlar. İnegölspor karşılaş-
masında kazanabilirdik. Kaybedebilirdik 

de iki takımın da önemli pozisyonları var. 
Maçın 89. Dakikasında kale içinde ata-
madığımız bir pozisyon var. O pozisyonda 
biraz daha şanslı olsaydık şu an hanemi-
ze 3 puanı yazdırmıştık. Ligin 5. Sırasında 
ve Play-Off hedefi olan bir takıma karşı 
deplasmanda alınan bir puan çok önemli. 
İkinci yarı itibariyle belli bir çıkışımız var. 
Bu dönemle birlikte gerek teknik ekip ola-
rak gerekse futbolcular olarak kenetlen-
dik.” dedi.

HEDEF PUAN ALMAK
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 28. haftasın-

da Sancaktepe ile oynayacaklar karşılaş-

maya da değinen 1922 Konyaspor Teknik 
Direktörü Salih Eken, “Sancaktepe maçı 
İnegölspor karşılaşmasından daha zorlu 
olacak. Ligde 3. sıradalar hedefleri doğ-
rultusunda ilerliyorlar.

 Sancaktepe, karşısında hedefimiz 
diğer maçlarda olduğu gibi bu karşılaş-
madan da puan ya da puanlarla ayrılmak. 
Karşılaşmaya hızlı başlarsak ve golü de 
bulursak maç anında hedefimiz galibiyet 
de olur.” dedi.

Temsilcimiz 1922 Konyaspor ile San-
caktepe FK’nın karşılaşması Pazar günü 
saat 15.00’da başlayacak. n İLHAN ATLI

‘Takım olarak kenetlendik’
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, İnegölspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ge-
çen hafta oynanan İnegölspor karşılaşmasını değerlendiren 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Salih Eken, “İyi bir karakter 
sahaya yansıttık. Mücadeleci oyunumuzu İnegölspor karşısında da sürdürdük. Hedefimiz her maçtan puan almak.” dedi

Yıldız pehlivanlardan 
başarılı sonuçlar

Analig’de Su Topu 
Takımı finalde

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Yıl-
dızlar Türkiye Şampiyonası 05-06 Mart 2020 tarihleri ara-
sından Tokat’ta düzenlendi.

Güreş Türkiye Şampiyonasında 70 ilden 1100 sporcu 
mücadele etti. Şampiyona sonunda Konyalı sporcular 2 al-
tın 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile kürsüye çıktılar. Sporcu-
lar 48 kg’da Halil Çınar 1’inci, 52 kg’da Ahmet Hakan 1’inci, 
38 kg’da Ömer Altaş 2’inci, 41 kg’da Ö Hamza Sezer 2’inci, 
44 kg’da Mustafa Özdemir 2’inci, 68 kg’da Ahmet Furkan 
Öztürk 2’inci,  52 kg’da Kadir Güzel ve 100 kg’da İlyas Hava-
cı 3’üncü olarak bronz madalya kazandılar.  n SPOR SERVİSİ

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dai-
resi Başkanlığının 2019 - 2020 sezonu faaliyet programında 
yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakaları 
06-08 Mart 2020 tarihlerinde Yozgat ilinde düzenlendi.

Yozgat Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan 
Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakalarını Konya 
Takımı 2’nci olarak Türkiye Finaline yükseldi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y.SAMSUNSPOR 27 22 4 1 62 10 52 70
2.MANİSA FK 27 18 6 3 77 30 47 60
3.SANCAKTEPE FK 27 16 4 7 50 21 29 52
4.H. TRABZON 26 15 4 7 42 32 10 49
5.İNEGÖLSPOR 27 13 5 9 41 30 11 44
6.TARSUS İY 27 14 1 12 44 37 7 43
7.A. AFYONSPOR 27 12 4 11 44 30 14 40
8.PENDİKSPOR 27 11 6 10 39 38 1 39
9.SARIYER 27 10 7 10 33 33 0 37
10.Z. KÖMÜRSPOR 27 9 9 9 34 35 -1 36
11.ÇORUM FK 27 11 3 13 36 39 -3 36
12.HACETTEPESPOR 27 11 2 14 37 47 -10 35
13.KIRKLARELİSPOR 26 8 8 10 24 38 -14 32
14.1922 KONYASPOR 27 8 6 13 36 44 -8 30
15.AMEDSPOR 27 7 7 13 28 44 -16 28
16.B. AKADEMİ FK 26 7 4 15 32 41 -9 25
17.GÜMÜŞHANESPOR 26 7 3 16 31 54 -23 24
18.ŞANLIURFASPOR 27 0 1 26 8 95 -87 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Play-Off yolunda kritik galibiyet Gölyazı Belediyespor için şampiyonluk yakın

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Li-
gi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, ligin 22. hafta 
karşılaşmasında hafta sonu ağırladığı 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 
74-72 yendi. Play-Off adına kritik bir ga-
libiyet alan Dev Kartallar sıralamada da 
9. Sıraya yükseldi.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Li-
gi’nde Konya’yı temsil eden Konyaspor 
Basketbol, hafta sonu ağırladığı Balı-
kesir Büyükşehir Belediyespor‘u son 
çeyrekte ortaya koyduğu müthiş oyu-
nuyla 74-72 yendi. Yeni Baş Antrenör-
le yeni bir çıkış arayan yeşil-beyazlılar 

Balıkesir karşılaşmasından zor da olsa 
istediğini aldı. Sezona şampiyonluk 
ümitleriyle başlayan fakat sonrasında 
beklenmedik sonuçlar alan Konyaspor 
Basketbol, geçen hafta Ozan Bulkaz’la 
yolları ayırıp Balıkesir karşılaşması ön-
cesi Okan Çevik’i takımın başına getir-
mişti. Play-Off mücadelesi veren tem-
silcimiz Konyaspor Basketbol, Balıkesir 
karşısında aldığı bu galibiyetle Play-Off 
yolunda kritik bir galibiyet aldı. Bu so-
nuçla beraber puanını 33’e yükselten 
Dev Kartallar, ligdeki sıralamada da 2 
basamak yükselerek haftayı 9. sırada 
kapattı. n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta 
mücadele eden takımlar hafta sonu oy-
nanan 18. Hafta karşılaşmalarına çıktı. 
Lider Gölyazı Belediyespor’un şampi-
yonluk yürüyüşü devam ederken, ikinci, 
sırada bulunan Ç. Çumra Belediyespor 
ise zirve takibini sürdürdü. 

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta 
heyecan devam ediyor. Ligi yenilgisiz 
lider götüren Gölyazı Belediyespor’un 
bu haftaki rakibi Selçukspor’du. Daha 
önce ligden çekildiğini açıklayan Sel-
çukspor karşısında haftayı maç oyna-
madan hükmen galip geçiren Gölyazı 
Belediyespor puanını 48’e yükseltti. 
Süper Grup’ta ikincilik yarışında ise Ç. 
Çumra Belediyespor, sahasında konuk 
ettiği S. Kadınhanı Belediyespor’u 3-0 
yenerek zirve takibini sürdürdü ve pua-
nını 39’a çıkardı. 3 hafta önce ikinciliği 
Ç. Çumra Belediyespor kaptıran Cihan-
beyli Belediyespor ise kendi seyircisi 
önünde ağırladığı Ilgın Belediyespor’a 
4-2 yenilerek ikincilik yarışında büyük 
yara aldı. Bu sonuçla beraber 33 puan-
da kalan Cihanbeyli Belediyespor’un Ç. 
Çumra Belediyespor’la arasındaki puan 

farkı 6 oldu. 
NAMAĞLUP LİDER

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta 
ligi domine eden Gölyazı Belediyespor 
18 hafta sonunda aldığı 15 galibiyet 
ve 3 beraberlikle lider konumda bulu-
nuyor. Söz konusu karşılaşmalarda 48 
puan toplayan Gölyazı Belediyespor, 
şampiyonluk yolunda emin adımlarla 
yürüyor. En yakın rakibi Ç. Çumra Be-
lediyespor’un 9 puan önünde bulunan 
Gölyazı Belediyespor, ligin bitimine 4 
hafta kala şampiyonluğun en büyük fa-
vorisi olarak görülüyor. n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 15 7 3 49 24 25 52
2.TRABZONSPOR 24 14 7 3 55 26 29 49
3.GALATASARAY 25 14 7 4 44 20 24 49
4.DG SİVASSPOR 25 14 7 4 47 28 19 49
5.BEŞİKTAŞ 25 13 4 8 40 32 8 43
6.A. ALANYASPOR 25 11 7 7 43 25 18 40
7.FENERBAHÇE 25 11 7 7 46 33 13 40
8.GÖZTEPE 24 9 7 8 29 28 1 34
9.GAZİANTEP FK 25 8 8 9 36 40 -4 32
10.Y. DENİZLİSPOR 25 7 7 11 25 34 -9 28
11.GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 6 11 32 42 -10 27
12.ANTALYASPOR 24 6 8 10 27 42 -15 26
13.Y. MALATYASPOR 24 6 7 11 36 35 1 25
14.Ç. RİZESPOR 24 7 4 13 25 40 -15 25
15.İH KONYASPOR 25 4 11 10 20 33 -13 23
16.KASIMPAŞA 25 6 5 14 36 50 -14 23
17.ANKARAGÜCÜ 25 4 8 13 21 44 -23 20
18.HK KAYSERİSPOR 25 4 7 14 26 61 -35 19

SÜPER LİG 
2019-2020

PUAN DURUMU

Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe eksik çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 26. haf-
tasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fener-
bahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama-
ya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bü-
lent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ant-

renman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk, savunma ve hücum çalışmasıyla devam 

eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana, 
tedavilerine devam edilen Faruk Miya, Marin Anicic, Ser-
kan Kırıntılı, Selim Ay ve Mücahit Atalay katılmazken, Vol-
kan Fındıklı ile Erdon Daci ise takımdan ayrı çalıştı. n AA

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haf-
tasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Kon-
yaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 
başladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde antrenörler Zeki 
Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetimin-
de gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordi-

nasyon hareketleriyle başladı.
İdman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardın-

dan dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Bir 
grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması 
gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla İttifak 
Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına de-
vam edecek. n AA

A Milli Takım’ın maçları 
seyircisiz oynanacak

Erteleme maçı alt ve 
üst sıraları karıştıracak

A Milli Futbol Takımı’nın, bu ay içinde deplasmanda 
karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, korona-
virüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, 
futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa’da oynana-
cak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmaya-
cağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı’nın bu ay içinde 
deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz 
oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart’ta Slovenya ve 30 
Mart’ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavi-
rüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı. n İHA

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 19. haftanın 
erteleme maçında bugün Trabzonspor’u konuk edecek. 
Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak maçı, 
hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde bir maç eksiği bu-
lunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan top-
layan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak 
çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Teenage 
Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor 
karşılaşmasında forma giyemeyecek. 

Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma 
katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve 
Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda 
yer alamayacak.  n AA

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da son dönemde alınan 
kötü sonuçların ardından yönetim bir açık-
lama yayınladı. Yeşil Beyazlılar’ın resmi 
internet sitesinden yapılan yazılı açıkla-
mada, “Uzunca süreden beri mutluluktan 
çok hüzünleri yaşadığımız/yaşattığımız için 
son derece üzgünüz. Ama hem camiamıza, 
hem teknik ekibimize hem futbolcularımıza 
olan sarsılmaz inancımızı muhafaza ediyo-
ruz” denildi. 

Geçmişle ilgili konuların sıkıntılı sü-
recin ardından konuşulabileceği belirtilen 
açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısı 
yapıldı. 

İşte Konyaspor yönetiminin o açıkla-
ması: Malum olduğu üzere camiamız zor 
bir dönemden geçiyor. Geldiğimiz noktada 
geriye dönüp baktığımızda kimin hatalı, 
kimin suçlu ya da suçsuz olduğunu tartış-
mak, hem enerjimizi hem de odaklanma-
mız gereken 9 maçlık süreci olumsuz etki-
leyecektir. 

Taraftarlarımıza çok daha büyük başa-
rılar yaşatmak için başladığımız ve planla-
rımızı bu doğrultuda yaptığımız sezonda, sı-
kıntılı bir süreci atlatmak ve gemiyi limana 
sağ salim ulaştırmak için elimizdeki bütün 
imkân ve şartları sonuna kadar zorluyoruz. 

Kamuoyundan özellikle gizlediğimiz, 
cevaplamaktan kaçındığımız, hiçbir konu 
yok. Her türlü soruya yanıt verebilecek 
durumdayız. Nitekim zaman zaman gün-
demdeki meselelerle ilgili toplantılar dü-
zenleyip camiamızı bilgilendirmek adına, 
medya mensuplarımızın bu toplantılarda 
ve bire bir görüşmelerimizde sordukları 
tüm sorulara hiçbir şeyi saklamadan, üzeri-
ni örtmeden cevaplar verdik. Bundan sonra 
da aynı tutumumuzu devam ettireceğiz. 

Hepimizin ortak gayesi, ümidi, sevda-
sı, mutluluğu, hüznü Konyaspor…

Uzunca süreden beri mutluluktan çok 
hüzünleri yaşadığımız/yaşattığımız için son 
derece üzgünüz. Ama hem camiamıza, 
hem teknik ekibimize hem futbolcularımıza 
olan sarsılmaz inancımızı muhafaza ediyo-
ruz. Bu girdaptan el ele omuz omuza vere-
rek çıkacağız. Birbirimize inanarak, güve-

nerek, destek vererek zoru başaracağız. 
Dünü konuşacağımız, neler yaşandı-

ğını tartışacağımız zamanlar olacak. Ama 
bugün, bir olmak, birlik olmak zorundayız. 
Saflarımızı sıklaştırıp, Konyaspor Arması-

nın, Bayrağının altında kenetlenmek duru-
mundayız.  

Kalan dönem için camiamızdan tek 
isteğimiz, dün olduğu gibi bugün de takımı-
mıza kayıtsız şartsız desteklerini sürdürme-

ye devam etmeleridir. 
Yapabiliriz, yapacağız… 
Birlikte Başaracağız...
Bundan kimsenin şüphesi olmasın” 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor yönetimi:
‘Girdaptan çıkacağız’
İttifak Holding Konyaspor Yönetimi sessizliğine son verdi. “Uzunca süreden beri mut-
luluktan çok hüzünleri yaşattığımız için son derece üzgünüz” ifadelerinin kullanıldığı 

açıklamada, “Bu girdaptan el ele vererek çıkacağız” diye konuştu

RPS
Azat Toprak, Milli Takım’a davet edildi

Konyasporlu Azat Toprak Milli takıma davet 
edildi. U14 Milli Takımımızın 16-20 Mart 2020 
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceği 
hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Kon-
yaspor U14 Takımı’nın yıldız ismi Azat Toprak 
aday kadroya davet edildi. Aday kadroya davet 
edilen oyuncular, 16 Mart 2020 Pazartesi günü 
saat 17.00’de Titanic Beach Lara Antalya’da top-
lanacak.

U14 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kad-
rosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mirza Yalçın (Altınordu), Emir Ya-
şar (Beşiktaş A.Ş.), Serkan Kaan Sarman (Demir 
Grup Sivasspor), Kağan Arıcan (Fraport-Tav An-
talyaspor)

Defans: Hümeyir Albayrak (Altınordu), Tarık 
Yusuf Karakaya (Altınordu), Muharrem Cizgili (Al-
tınordu), Beytullah Kahyaoğlu (Bursaspor), Yusuf 
Çağlar Kefkir (Demir Grup Sivasspor), Muham-
med Kiraz (Demir Grup Sivasspor), Erhan Yılmaz 
(Eskişehirspor), Çınar Hasanoğlu (Galatasaray 
A.Ş.), Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray A.Ş.), 
Ömer Yiğit Kirişkuzu (Göztepe A.Ş.), Halil Çınar 
Nergiz (Fenerbahçe A.Ş.), Batuhan Kalafat (Ka-

sımpaşa A.Ş.), Emirhan Ergül (Medipol Başak-
şehir FK), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), 
Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mustafa 
Kemal Naza (Yukatel Denizlispor)

Orta Saha: Gökdeniz Tunç (Adanaspor A.Ş.), 
Burak İngenç (Altınordu), Güney Diyar Kılıççe-
ken (Beşiktaş A.Ş.), Tuğhan Yıldız (Bursaspor), 
Recep İnanç (Bursaspor), Mustafa Genç (Bur-
saspor), Enes Nas (BtcTurk Yeni Malatyaspor), 
Cevdet Deniz Aktaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), 
Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor), Mehmet 
Talha Şeker (Demir Grup Sivasspor), Tusan Ubuz 
(Eskişehirspor), Mustafa Berke Çelik (Galatasa-
ray A.Ş.), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), 
Çağrı Fedai (Göztepe A.Ş.), Rahmican Mutlu 
(Hekimoğlu Trabzon), Azat Toprak (İttifak Holding 
Konyaspor)

Forvet: Osman Kaynak (Adana Demirspor), 
Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim 
Atcı (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Mehmet Mus-
tafa Çolak (Demir Grup Sivasspor), İsmail Yahşi  
(Galatasaray A.Ş.), Kaan Gündoğdu (Odunpaza-
rıspor), Bedirhan Ören (Of Gençlik Spor), Yusuf 
Kulakoğlu (Osmanlıspor FK)  n AA
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