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‘Üretmekten vazgeçmeyeceğiz!’Gelecekte yıldızı parlayacak
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, kayak 
merkezi olarak düzenlenmesi 
planlanan Derbent Aladağ’da 
incelemelerde bulundu. Bakan 
Ersoy, Derbent Aladağ kayak 
bölgesini bir kayak merkezi 
haline getirmek için çalışmaları 
bugün itibariyle başlattıklarını 
ifade etti. Bakan Ersoy, 
Aladağ’ın ileride iyi bir kayak 
merkezi olacağını dile getirdi. 
n HABERİ SAYFA 13’ TE

Geçtiğimiz hafta Ankara’da 
ve Konya’da milletvekilleri 
ile buluşarak Konyalı çiftçinin 
sorunlarını aktaran Konya 
Ziraat Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu, görüşmenin sonuçlarını 
paylaştı. Toplantıda çiftçi 
derneklerinin genel olarak 
üretimi ve kaliteyi artırmaya 
dönük gayretler içinde olduğu, 
üretmekten vazgeçilemeyeceği 
vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

ÖĞRENCİLER TATİLİ BİLİM 
KAMPI’NDA GEÇİRİYOR

TEKSTİL ATIKLARI
KUMBARADA BİRİKECEK

KONYA, ARABAŞI
GELENEĞİNİ YAŞATIYOR

Konya Bilim Merkezi, 5-18 yaş grubu arasındaki öğ-
rencilerin 2 haftalık yarıyıl tatilini bilimle iç içe geçir-
mesi amacıyla “Kış Bilim Kampları” düzenleniyor.

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı noktalarına 10 adet 
eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği 
‘Tekstil Atık Kumbaraları’ yerleştirdi.

Konya’da kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel ye-
meklerinden arabaşı geleneği yaşatılıyor. Arabaşı, 
bir araya getirerek, beraberliğin pekişmesine katkı 
sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

İsrafı önleyecek!
Selçuk Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü tarafından 

yapılan bir bilimsel 
çalışma ile Konya’nın 

ekmek israfının haritası 
çıkarılacak. Alınan veriler 

doğrultusunda israf 
önlenmeye çalışılacak

İSRAF EDİLEN ÇİFTİNİN EMEĞİ
Konya’nın ekmek israfı haritasını oluştur-
ma fikrinin nasıl doğduğunu ve çalışma-
nın hedeflerini anlatan SÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi 
Mustafa Tek, “Biliyoruz ki, israf ettiğimiz 
ekmek, çiftçinin emeği. Konya üreten, bir 
o kadar da tüketen bir şehir. Bu proje ile 
farkındalık sağlayacağız. Vatandaşımızı 
bilinçlendirdiğimizde önemli katkılar olu-
şacaktır” dedi.

KONYA ÖNCÜLÜK EDECEK
Asarda Araştırma ve Danışmanlık Şirket 
Sahibi, Sosyolog Ersin Öztürk de “Yaptı-
ğımız araştırma ile Konya’nın ekmek israf 
haritasını çıkararak, ekmeğin gramajın-
dan üretim ve tüketim alışkanlıklarına 
kadar çok yönlü bir strateji geliştireceğiz. 
Ekmek konusunda bir hassasiyet oluştu-
rup eyleme dönüştürürsek, Konya Türki-
ye’ye israfın önlenmesinde öncülük ede-
cek” diye konuştu. n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Ceren’ler özenle korunuyor
Bozdağ’da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında 

olan Anadolu yaban koyunları, 3 bin 500 hektarlık 
sahada 7 gün 24 saat kameralarla takip ediliyor. Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması 
altındaki Anadolu cerenleri, ağır kış şartlarında yiyecek 

sorunu yaşamamaları için yemle destekleniyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Öldürülen başkana 
şehitlik unvanı verildi

Miting ve yürüyüş
alanları belirlendi

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Doğanhisar Belediye Başkanı 
İhsan Öztoklu’ya ‘Görev Şehidi’ 
unvanı verildi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya Valiliği, şehir merkezin-
de miting alanı ve yürüyüş gü-
zergâhlarını belirledi. Toplanma 
alanları Kılıçarslan Şehir Meyda-
nı, Bosna Hersek Mahallesi Pazar 
Yeri, Işıklar Mahallesi Pazar Yeri 
oldu. n HABERİ SAYFA 4’TE

03 Uluslararası İmam Hatip
mezunları buluşacak 06 Sürücünün kusurunu 

kanıtlamaya çalışıyor 07 Bozkır ekonomisi
KOP ile canlandı

Mülteci çocukların
oyuncak mutluluğu

Yerli otomobile
Kırgızlar da talip

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği Hanımlar Ko-

misyonu yetim mülteci çocukları 
unutmadı. Komisyon tarafından 
düzenlenen “Ördüğümü Bağış-
lıyorum” projesi kapsamında 

toplanan amigurumi oyuncaklar 
yetim mülteci çocuklara karne 

hediyesi oldu.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nun (TOGG) 2022 yılında 
üretimine başlayacağı “Türki-
ye’nin otomobili”, Kırgızistanlı 

iş insanlarının ilgisini çekti. 
Karaman’daki zirvede Kırgızlar, 

Türkiye’nin otomobiline talip oldu.
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Arabaşı geleneği yaşatılıyor 
Konya yöresine ait kış mevsi-

minde içilen ve özellikle gribal en-
feksiyonlara karşı vücut direncini 
artırmasıyla bilinen arabaşı, düzen-
lenen etkinliklerde vatandaşların 
bir araya gelerek kaynaşmasına 
vesile oluyor. Arabaşı, dostlar ara-
sında muhabbeti, birlik ve bera-
berliğin artmasına katkı sunuyor.  
Eskiden kış mevsiminde özellikle 
av hayvanlarının etiyle pişirilen 
arabaşı çorbası, günümüzde tavuk, 
kaz ve hindi eti ile yapılıp pişirilmiş 
hamurla birlikte ikram ediliyor. 
Özellikle uzun kış gecelerinde ya-
pılan ev ziyaretlerinde ikram edilen 
arabaşı geleneği Konya’da asırlar-
dır devam ediyor. Konya sevdalısı 
işadamı ve işletmeci Adem Seren 
düzenlediği programla dostları ile 
bir araya gelerek arabaşı geleneğini 
yaşattı. Düzenlenen programda ev 
sahipliği yapan Korukent Resturant 

İşletme Sahibi Adem Seren, “Bu-
gün Konya’da alanlarından önemli 
konumlarda olan dostlarımız ile 

işletmemizde bir araya geldik. 
Korukent Resturant ailesi olarak 
müşterimize soğuk kış günlerinde 

geleneksel lezzetlerimizden olan 
Arabaşı geleneğimizi işletmemize 
gelen müşterilerimize tattırıyoruz.  

Bugün düzenlediğimiz etkinlik ile 
hem dostlarımızla arabaşı içtik hem 
de arabaşının etrafında şekillenen 

muhabbet ortamında bulunduk. 
Tabii ki toplumlar gelenekleriyle, 
kültürleriyle yaşar. Gelenekler 
geçmişi geleceğe taşıyan önem-
li unsurlardır. Bu manada da 
Konya’nın arabaşı sohbetlerine, 
arabaşı yemeğinin etrafında şe-
killenen muhabbete bizler çok 
önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

SICAK ÇORBAYLA SOĞUK 
HAMURUN BULUŞMASI

Arabaşı çorbası kavrulmuş 
un, acı biber, tavuk, kaz, hindi 
gibi kanatlı hayvan etiyle pişiri-
liyor. Arabaşının hamuru un, su 
ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan 
suyun içine atılan un, karıştırıla-
rak bulamaç kıvamına getiriliyor. 
Daha sonra bir tepsiye dökülen 
hamur soğutuluyor. Kaşığa önce 
soğuk hamur, ardından çorba alı-

nıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı geleneği yaşatılıyor. Kaz, hindi, tavuk veya av hayvanlarının etiyle 
pişirilen çorba ile hamurun buluştuğu arabaşı, yıllardır vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine katkı sağlıyor 

Konya düğünlerinin 
vazgeçilmez adresi 

Türkiye tarımsal üretim değe-
rinde birinci şehir olan Konya çok 
sayıda tarım ürününde de lider 
il konumunda bulunan ve Türki-
ye’nin tahıl ambarı Konya’da örnek 
bir çalışamaya imza atıldı. Bu kap-
samda Selçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
bölümü tarafından “Konya Ekmek 
İsraf Haritasının Çıkarılması” adlı 
akademik çalışma hayata geçirildi. 
Araştırma sonucunda çıkacak so-
nuçlar gerekli alanlara iletilecek.

‘İSRAF EDİLEN KONYA 
ÇİFÇİSİNİN EMEĞİ’

Yapılan araştırma hakkında bil-
gi veren Selçuk Üniversitesi İktisadi 
Ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. 
Mustafa Tek, “Konya’nın ekmek is-
raf haritasının çıkarılması fikri Kon-
ya’nın Tahıl Ambarı olması sebebi 
ile ortaya çıktı. İsraf edilen ekmek 
Konya çiftçisinin emeği.  Dolayısıy-
la Konya’da yaşayan vatandaşların 
hem ekmek tüketen, hem de ek-
mek üreten vatandaşların bu konu 
ile ilgili bilinçlendiği takdirde Konya 
ekonomisine büyük katkı sağlaya-
cağını düşündüğümüz için böyle 
bir projeyi hayata gerçekleştirmek 
istedik. Projemizi Selçuk Üniver-
sitesi Bilimsel Araştırma Koordi-
natörlüğüne sunduk. Oradan da 
destek aldık. Projemizi bu şekilde 
akademik olarak yürütüyoruz. Pro-

jemiz sonuçlandığında araştırma-
mız ile ilgili hem bir rapor hazırla-
yacağız, hem de çeşitli akademik 
dergilerde buna ilişkin makaleleri 
yer aldığı makaleler yayınlamak 
istiyoruz. Sahada vatandaşlarımız 
konu ile ilgili oldukça duyarlı.  Böy-
le bir çalışma içerisinde yer aldıkları 
için mutlu oluyorlar. Bu konuda bir 
problemin olduğunu herkes kabul 
ediyor ve bunun çözümü içinde 
yer aldığı için bizlere teşekkür edi-
yorlar. Projeyi akademik olarak 4 
kişi yürütüyor. Projemizi Prof. Dr. 
Mehmet Okan Taşar, Mustafa Tek, 
Ayşen Edirneligil, Tuğçe Sancı ta-
rafından yürütülüyor. Bu proje ile 

farkındalık sağlayacağız” ifadelerini 
kullandı. 

EKMEK İSRAFI ÇÖZÜMÜNDE 
KONYA ÖNCÜ OLACAK 

Asarda Araştırma ve Danış-
manlık Şirket Sahibi, Sosyolog 
Ersin Öztürk de proje hakkında, 
“Yaptığımız araştırma ile Kon-
ya’nın ekmek israf haritasını çıka-
rarak, ekmek üretiminden, evlerde, 
restoranlarda, kamu kurumlarında  
ve yurtlardaki ekmek üretimine ka-
dar  ekmek tüketim alışkanlıklarını 
ölçüp. Üretici ve tüketici gözü ile 
ekmek israf haritasını göz önüne 
çıkarmak.  Bu ekmek israfının önü-
ne geçebilmek amacıyla ekmeğin 

üretim gramajından başlayarak, 
nasıl bir ekmek politikası izlenme-
li bununla ilgili strateji geliştirmek 
için yapılan bir çalışma. Anket ça-
lışması 15 Ocak’ta başladı ve Şubat 
sonu itibariyle sona erecek. Anket 
esnasında anket yapmış olduğu-
muz vatandaşlarımıza farkındalık 
adına hediyelerde de veriyoruz. Va-
tandaşlarımızda bu konu ile ilgili bir 
hassasiyet var. Bizler bu hassasiyeti 
eğleme dönüştürmek istiyoruz. An-
ket çalışması şirketimizin internet 
sitesinden ulaşılabiliyor. Bu araş-
tırma Konya’dan öncü olarak ya-
yılacağı kanaatindeyim” bilgilerini 
verdi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye tarımsal üretim değerinde birinci şehir olan Konya çok sayıda tarım ürününde de lider il 
konumunda bulunan ve Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da örnek bir çalışamaya imza atıldı 

Konya’nın ekmek israf 
haritası çıkarılacak 

12 yıldır Konya’ya düğün or-
ganizasyonu anlamında önemli bir 
hizmet veren Mavera Kır Düğün 
Bahçesi, hizmet kalitesini artırarak 
yoluna devam ediyor. Kır düğün 
anlayışının vazgeçilmesi haline 
gelen Mavera Kır Düğün Bahçesi, 
2020 yılında da düğün yapacak 
çiftlerin öncelikli adresi olacak.

Konya’da mevcut düğün an-
layışının dışında 12 yıldır Konya-
lılara düğüne dair tüm hizmetleri 
ilk günden itibaren değişmeyen 
vizyonu ve kalitesiyle sunan Ma-
vera Kır Düğün Bahçesi ve Mavera 
Düğün Merkezi, 2020 yılına özgün 
konseptleriyle merhaba dedi. 12 
bin metrekare kır bahçesiyle ev-
lenecek çiftlere önemli bir hizmet 
sunan Mavera, ailelerin mutlu 
günlerine verdiği hizmetle ortak 
oluyor. 

EN NEZİH KIR BAHÇESİ 
Konya’ya önemli bir hizmet 

verdiklerini belirten Mavera Kır 
Düğün Bahçesi Genel Müdürü 
Ali İnal, kaliteden taviz vermeden 
yollarına devam ettiklerini söyle-
di. Konya’da düğün organizasyo-
nu adına ilklere imza attıklarını 
dile getiren İnal, “Meşe odunun-
da yüzde 100 tereyağıyla pişen 
damakların tiryakisi haline gelen 
yemeklerimiz, sınırsız servis anla-
yışıyla müşterilerimizle buluşuyor. 
Konya’nın en nezih kır düğün bah-
çesini, Mavera ailesini ilk günkü 

heyecan coşku ve kalitesiyle bü-
yütmeye devam ediyor” dedi.  

MAVERA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

İnal, Mavera olarak Konya’ya 
daha geniş kapsamda hizmet et-
mek adına büyümeyi sürdürdükle-
rini söyledi. Bu kapsamda, Mavera 
olarak yeni düğün merkezlerini 
hizmete soktuklarının bilgisini ve-
ren İnal, şunları söyledi, “Mavera 
düğün merkezimiz 12 yıllık tec-
rübesini kendine has konseptle-
riyle harmanlıyor. 5 farklı düğün 
alanıyla evlenecek çiftlerimiz ha-
yallerine 1 adım daha yaklaşıyor. 
1200 kişilik açık hava terasımız, 
çiftlerimize ve ailelerimize yıldız-
ların altında bir serüven sunuyor. 
Söz, nişan, kına organizasyonla-
rının 300 kişi kapasiteli ferah ve 
konforlu konseptiyle salon 1 ve 
salon 2, çiftlerimizin en mutlu gü-
nünde onlara özel olarak eşlik et-
mek istiyor. Ayrıca 700 kişilik Ro-
yal Salonu’muz, daha görkemli bir 
düğün için önemli bir adres olacak. 
1000 kişilik havuzlu bahçemiz; dü-
ğün, sünnet, iftar programlarında 
Konya’nın en leziz yemekleriyle 
davetlilerimizi ağırlıyor. 12 yıldır 
Konyalıları ağırlamaktan gurur 
duyuyoruz ve bizi Konya’nın en se-
vilen kır düğün bahçesi ve düğün 
salonu yapan Konya’ya bu anlam-
da teşekkür ediyoruz.” 
n HARUN YILMAZ

Mustafa Tek Ersin Öztürk
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Uluslararası İmam-Hatip Me-
zunları (UİHM) Derneği Başkanı 
Muhammed Hasan Kabir ve yöne-
tim kurulu üyeleri Konya STK’ları 
Binası’nda düzenlenen toplantıda 
basınla bir araya geldi. Muhammed 
Hasan Kabir İmam Hatip ruhunun 
önemine dikkat çekere ‘buluşma-
ların ikincisini ‘Selçuklulardan Os-
manlıya’ Başlığı altında Ulu diyarı 
Bursa’da 22-26 Ocak 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştireceğiz’ diye ko-
nuştu.

ONLAR TÜRKİYE’NİN 
GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ

Uluslararası İmam-Hatip Me-
zunları Derneği Başkanı Muham-
med Hasan Kabir, ‘Uluslararası 
İmam Hatip Kardeşliğinden aldığı-
mız güç ile insanlığın, ilmi, iktisadı 
ve sosyal gelişimi ümmetin birlik 
ve dirliği için fayda üretmek’ misyo-
nuyla yola çıktıklarını söyledi. Kabir, 
“Türkiye’de 2006 yılından bu yana 
faaliyetlerini devam ettiren Ulus-
lararası İmam Hatip Liseleri, Türk 
öğrencilerin yanı sıra yurt dışından 
gelen uluslararası öğrencilere de 
eğitim veriyor. 

Uluslararası İmam Hatip Liseleri 
aynı zamanda; İmam hatip eğitimi-
nin verilmesinin yanı sıra, yurt dı-
şından gelen öğrencileri, Türkiye’yle 
gönül bağı olan, gönüllü ataşeler 
olmaları için teşvik ediyor. Uluslara-
rası İmam Hatip Liseleri, henüz çok 
yeni bir oluşum olmanın getirdiği 
sorun ve ihtiyaçlarla da mücadele 
ediyor. 

Derneğimiz 9 Kasım 2018 de 
‘İmam Hatiplik ruhu ve değerlerini 
yaşayan ve yayan uluslararası bir si-

vil toplum kuruluşu olma’ vizyonuy-
la yola çıktık” dedi.

İKİNCİ BULUŞMA BURSA’DA
‘Uluslararası İmam Hatip Kar-

deşliğinden aldığımız güç ile insan-
lığın, ilmi, iktisadı ve sosyal gelişimi 
ümmetin birlik ve dirliği için fayda 
üretmek’ misyonuyla yola çıktıkları-
nı anlatan Kabir, “Uluslararası İmam 
Hatip Mezunlar Derneği olarak, baş-
ta yaşadığımız sıkıntı ve ihtiyaçla-
rı tespit etmek için bir dizi çalışma 
başlattık. 

Derneğimizin kuruluşundan bu 
yana yaptığımız çalışmalar başlıca 
bunlardır; 

Öğrenci seçiminde kalite artma-
sı, burs sıkıntılarımızın giderilmesi, 
üniversitelerle işbirliği protokolleri, 

diploma denkliği getirilmesi, me-
zunlar arası maddi ve manevi yar-
dımlar, Konya başta olmak üzere 
temsilcilerimizin bulunduğu illerde 
aylık mezunlar buluşması, genel 
merkez olarak yönetim, yürütme ve 
danışma kurul toplantıları, eğitim 
amaçlı konferans, panel ve semi-
nerler ve yıllık Türkiye genelinde 
okuyan uluslararası imam hatip me-
zunlar buluşması. Bu buluşmaların 
ikincisini “Selçuklulardan Osman-
lıya” Başlığı altında Ulu diyarı Bur-
sa’da 22-26 Ocak 2020 tarihleri ara-
sında gerçekleştireceğiz. Program 
akışımız şu şekildedir Planladığımız 
2. programımızın başarılı ve hayırlı 
bir şekilde gerçekleşmesini temenni 
ediyoruz” ifadesini kullandı.

BAŞKAN ALTAY’IN 
BÜYÜK DESTEĞİ VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay başta olmak üze-
re Konya’da yerel yöneticilerden bü-
yük destek gördüklerini ifade eden 
Uluslararası İmam-Hatip Mezunları 
Derneği Başkanı Muhammed Ha-
san Kabir, “Bizlerden desteklerini 
hiç esirgemeyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Alinur Aktaş, Bursa 
Uludağ ve Teknik Üniversite rektör-
lerimizi, yardımcılarımızı, dekanla-
rımızı, Ak Parti Bursa Başkanvekili 
Mustafa Sayılgan, Konya ve Bursa 
STK başkanlarımıza müteşekkiriz” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gazetecilikte fikri takip önemlidir.
Haberi yazdınız ya da köşe yazısın-

da bir konuyu gündeme getirdiniz…
Bitti mi?
Hayır…
Bitmemeli de zaten…
Gazeteci yaptığı haberi takip 

eder ve okuyucusunu da ilgili konuda 
aydınlatır.

Ben de zaman zaman fikri takip 
yaparım…

Zaman farkı gözetmeksizin sorgu-
larım.

Hem kendimi hem de haberin ya 
da yazının muhatabını…

Dün facebook hatırlattı. Yaklaşık 4 
yıl önce Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ile bir radyo programı 
yapmışız ve bu programın ayrıntılarını 
da okuyucuyla paylaşmışız.

Merak ettim ve habere tekrar göz 
attım. 

Başkan Mehmet Tutal o gün ne 
söylemiş, bugün neyi başarabilmiş?

Başkan Tutal kendi ifadesiyle ‘Çıl-
gın Proje’ olarak ‘İhtisas Organize 
Hayvancılık Bölgesi’ projesini hedef 
koymuş.

AK Partili hükümet, AK Partili Bü-
yükşehir ve kendisinin de AK Partili 

Belediye Başkanı olarak 
üçlü sac ayağını sağlam 
kurduklarını hatırlatmış 
Başkan Tutal…

‘Çılgın Proje’ için de 
sadece Seydişehir’i değil 
tüm Konya’yı ilgilendiri-
yor cümlesini kurmuş.

Hakikaten de öyle…
‘Tüm Konya’yı ilgi-

lendiriyor’
‘Hatta bu projeden 

Antalya yolunu kullanan 
tüm vatandaşlarımız 
faydalanacak’ ifadesi de 
Başkan Tutal’a ait.

Başka…
Türkiye’de birkaç böl-

ge haricinde Konya’da ilk 
defa Seydişehir’de başla-
tılan bir projeden bahse-
diyorum.

 ‘İhtisas Organize 
Hayvancılık Bölgesi’ 

belki Seydişehir Belediyesi’nin tek 
başına altından kalkabileceği bir çalış-
ma değil ama bölge adına önemli bir 
proje… 

Başkan Tutal’ın şu sözüne de mim 
koymak lazım; “Sıkıntıları çözüp ha-
yata geçirirsek bölgeyi uçuracağız” 

‘Seydişehir uçacak’
‘Konya Uçacak’
Da…
Ha bir de…
Başkan Tutal, İhtisas Organize 

Hayvancılık Bölgesi olan Gökçehü-
yük-Taraşçı Mahalle sınırları içinde 
bulunan mera vasfındaki 425 hektar 

alan üzerinde Plana Esas Jeolo-
jik-Jeoteknik çalışmaların başlatıldı-
ğını da belirtmişti.

Şimdi diyeceksiniz ki; bütün bun-
ları yazdın ama sadece kağıt üzerinde 
kaldı.

Maalesef görünen o…
Kağıt üzerinde kaldı…
Proje çok, para yok… Seydişehir 

de dolayısıyla Konya da bu projeden bir 
şey beklemesin.

Konuşuluyor…
Sonra da altı doldurulamıyor.
Ne diyelim?
Ah Şu Çılgın Projeler!

AH ŞU ÇILGIN PROJELER!

Seydişehir’de umrecilere 
eğitim semineri verildi

Deli oyunu Cumartesi
günü sahne alacak

Seydişehir ilçesinde Diyanet 
İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal 
topraklara gidecek umreciler için 
seminer düzenlendi. İlçe Müftü-
lük binası toplantı yapılan semi-
nere umre adaylarına yapmaları 
gerekenler anlatıldı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı or-
ganizasyonu ile Seydişehir’den 
Umreye gidecek 113 kişi katıldı.  
Seydişehir Müftüsü Adem Bebek 
seminer sonrası yaptığı açıklma-
da, “Allah nasip ederse Umre-

cilerimizi 6 Şubatta Konya’dan 
uğurlayacağız. Hem bizler hem 
kendileri, aileleri hem de vatanı-
mız, milletimiz ve tüm ümmeti 
Muhammet için dua edecekler. 
Hem gönül dünyalarını hem 
ömürlerini, gençliklerini, hayatla-
rını, aile yapılarını, toplum haya-
tındaki sosyal yaşantılarını yeni-
den Kur’an ve sünnet ekseninde 
imar ve inşa edecekler. Biz sağlı-
cakla gidip gelmelerini istiyoruz.” 
dedi. n AA

Gözyaşı Geceleri’nin Mimarı 
Haşim Akten, “İhtiyar” adlı ki-
taptan uyarlanan “Deli” adlı yeni 
oyunuyla 25 Ocak Cumartesi günü 
Konya’da sahneye çıkıyor. Kon-
ya’dan tüm dünyaya ve Türkiye’ye 
yayılan Gözyaşı Geceleri’nin yeni 
programı olan “Deli- Delidir, ne 
yapsa yeridir” adlı oyun Konya’da 
sahneleniyor.

Yeni programla ilgili açıklama 
yapan Gözyaşı Geceleri’nin Mima-
rı Haşim Akten, Gözyaşı Kitapları 
arasında çıkan son yazdığı İhtiyar 
kitabından sahneye uyarlanan 
oyunda kendisini oynadığını ifade 
etti. Konya ile ilgili pek çok hatı-

ranın da yer aldığı Gözyaşı Ge-
celeri’nin yeni programı Deli adlı 
oyunda Haşim Akten, kendisiyle 
hesaplaşıyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
sı Konferans Salonu’nda 25 
Ocak 2020 Cumartesi günü 
saat 14:00’da (bayanlara), saat 
19:00’da herkese açık sahnelene-
cek olan Gözyaşı Geceleri’nin bi-
let satışı ise; Rampalı Çarşı karşısı 
Enes Kitabevi’nde satışa sunuldu. 
Program hakkında daha geniş bil-
gi www.gozyasigeceleri.com wep 
sitesi ile 0539 222 5070 no’lu te-
lefondan edinilebilir.
n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n-
ca hayata geçirilen, sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri içinde atıkların 
kontrol altına alınması hedefleri 
doğrultusunda gelecek nesillere te-
miz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanıla-
bilir dünya bırakılmasını hedefleyen 
Selçuklu Belediyesi, bugüne kadar 
sürdürdüğü geri dönüşüm faaliyet-
lerine yenilerini eklemeye devam 
ediyor. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık 
Projesi kapsamında hayata geçirdiği 
“ Tekstil Atık Kumbaraları” projesini 
ile dünyayı en çok kirleten atık türle-
ri arasında yer alan tekstil atıklarının 
geri dönüşümünü için de çalışma 
yürütüyor.  

Selçuklu Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 

tarafından sürdürülen proje ile ilçe-
nin 6 farklı noktasına 10 adet tekstil 

atık kumbarası bırakıldı. Kent Plaza 
AVM, Kule Site AVM, Novaland 

AVM, M1 Konya AVM ve Kızılkaya 
İş Merkezi’ne bırakılan kumbaralar 
ile ilçe sakinlerinin eski ya da giy-
medikleri giysi, ayakkabı, aksesuar 
ve tekstil eşyalarını kumbaralara 
bırakarak temiz çevre ve geri dönü-
şüme katkıda bulunması hedefleni-
yor. Proje kapsamında kumbaralar-
da toplanan tekstil ürünleri çevreye 
hiçbir zarar ve kirlilik vermeden 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri tarafından toplanarak, 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezinizde 
biriktirilecek. Selçuklu Belediyesi, 
ilerleyen süreç içerisinde de site içle-
ri ve cadde, sokak üzerlerine de giysi 
atığı kumbaraları bırakılarak uygula-
ma ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına 10 adet 
eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği “Tekstil Atık Kumbaraları” yerleştirdi

Bu kumbaralar tekstil
atıklarını toplayacak

UİHM, mezunları buluşturacak

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Öğrenciler yarıyıl tatilini 
Bilim Kampında geçiriyor

Konya Bilim Merkezi’nde dü-
zenlenen “Kış Bilim Kampları” ile 
öğrenciler ara tatilini bilimle geçi-
riyor. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim mer-
kezinin yarıyıl tatil döneminde dü-
zenlediği “Kış Bilim Kampları” ile 
öğrenciler hem bilimle tanışıyor 
hem de eğlenceli zaman geçiriyor. 
5-18 yaş grubu öğrencilere yönelik 
gerçekleştirilen Kış Bilim Kamp-
larına bu yıl 300’e yakın öğrenci 
katılıyor. Çocuklarının bilimle içe 
içe olmasını isteyen ailelerin ilgi 
gösterdiği bilim kamplarında öğ-
renciler gün boyu katıldıkları farklı 
atölyelerde deneysel etkinliklerle 
bilimin eğlenceli yüzünü öğreni-

yor. Bilim, Teknoloji, Mühendis-
lik, Tasarım ve Bilişim alanlarında 
yaklaşık 150 farklı atölye programı-
na katılan öğrenciler ayrıca yapay 
zekâ, nesnelerin interneti, akıllı 
şehirler, geleceğin teknolojileri, ta-
sarım ve prototipleme gibi onlarca 
farklı alanda düzenlenen atölyeler-
de kendi tasarladıkları materyalleri 
uygulayarak bilim öğreniyor. “Kış 
Bilim Kampları” kapsamında bu yıl 
Türkiye’de ilk kez STEM+C (Bilgi-
sayarca Düşünme) programı da uy-
gulanıyor. Konya Bilim Merkezi Kış 
Bilim Kampına katıldıkları için çok 
mutlu olduklarını söyleyen öğren-
ciler, yaptıkları bilimsel faaliyetlerle 
yarıyıl tatillerini daha verimli geçir-
diklerini söyledi. n HABER MERKEZİ

KTÜNSEM’de ilk ders 
Robotik Kodlama eğitimi

Türkiye’nin nitelikli işgücü 
sermayesini artırma, sürekli ge-
lişim ve yaşam boyu öğrenme 
prensibiyle kurulan ve çeşitli 
alanlarda eğitim vermeyi hedef-
leyen Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SEM) ders-
lerine, “Robotik Kodlama Eğitimi” 
ile başladı. Geleceğin dili: Robo-
tik Kodlama Eğitimi ile ilkokul, 
ortaokul, lise ve aileler için ayrı 
ayrı ders imkanı sunulan KTÜN-

SEM’de, bu ders kapsamında, 
kodlama ve robotik konular üzeri-
ne eğitim veriliyor. KTÜNSEM’de 
ayrıca 3D Max, Kurumsal Kaynak 
Planlaması (ERP) Eğitimi, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Temel Eğitimi 
gibi çeşitli eğitimler sunuluyor. 
Sürekli ilerleyen ve değişen kurs 
programlarıyla eğitimlerine de-
vam eden KTÜNSEM, her yaştan 
ve eğitimden katılımcıya kurs im-
kanı veriliyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği, şehir merkezinde 
miting alanı ve yürüyüş güzergâhla-
rını belirledi. 

Konya Valiliği, 2020 yılı için 
Konya merkezinde yapılacak açık 
yer toplantısı ve gösteri yürüyüş-
lerinde, toplanma yerleri, yürüyüş 
güzergâhları, toplantı alanları ile 
pankart ve afiş asılabilecek yerleri 
belirledi.  

Konya Valiliği internet sitesin-
de yapılan açıklamada, “2911 Sa-
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’nun 6. maddesi ve bu Ka-
nunun uygulanmasına dair Yönet-
meliğin 3. maddesi uyarınca, 2020 
yılı için ilimiz merkezinde yapılacak 
açık yer toplantısı ve gösteri yürü-
yüşlerinde, toplanma yerleri, yürü-
yüş güzergâhları, toplantı alanları 
ile pankart ve afiş asılabilecek yerler, 
Valilik Makamının 21/01/2020 tarih 
ve 1757 sayılı Olurları ile yeniden 
belirlenmiş olup, söz konusu toplantı 
yer ve yürüyüş güzergâhlar aşağıya 
çıkartılmıştır”  ifadelerine yer verildi.

KONYA İL MERKEZİ TOPLANTI 
ALANLARI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ 

GÜZERGÂHLARI
1- KILIÇARSLAN ŞEHİR MEYDANI

Toplanma Yeri : Kılıçarslan Şehir 
Meydanı Toplantı Alanı

Toplantı Yeri : Kılıçarslan Şehir 
Meydanı Toplantı Alanı

Yüzölçümü/Kapasitesi : Alan: 
22.000 m2 – Kapasite: 88-90 Bin 
Kişi

Yürüyüş Güzergâhı : Kayalı-
park-Anıt Meydanı-Alaaddin Bulva-
rı-Beşyol Kavşağı

a) Toplantı Alanından Kayalı 
Park Yürüyüş Güzergâhı ve Dağılım 
Yeri: Kılıçarslan Şehir

Meydanında toplanılarak; Anka-
ra Caddesi-Alaaddin Caddesi-Camlı 
Köşk-İş Bankası Kavşağı-Mevlana 
Caddesini

takiben Kayalı Park’tan dağılım. 
(1200 m)

b) Toplantı Alanından Anıt Mey-
danı Yürüyüş Güzergâhı ve Dağılım 
Yeri: Kılıçarslan Şehir

Meydanında toplanılarak; Ala-
addin Caddesi- Abdulezel Paşa Cad-
desi-Müneccim Başı Sokak-Sultan 

Cem
Caddesi-Form Kavşağı-Amber 

Reis Caddesini takiben Atatürk Anı-
tından dağılım. (1100 m)

c) Toplantı Alanından Alaaddin 
Bulvarı Etrafı Yürüyüş Güzergahı ve 
Dağılım Yeri: Kılıçarslan

Şehir Meydanında toplanılarak; 
Alaaddin Caddesi-Camlı Köşk- Or-
duevi-İş Bankası Kavşağı-Alaaddin 
CaddesiAnkara Caddesini takiben 
Şehir Meydanı. (1100 m)

d) Toplantı Alanından Ankara 
Caddesi- Beşyol Kavşağı takiben As-
keri Şehitlik Mezarlığı Önü

Güzergâhı ve Dağılım Yeri: Kılı-
çarslan Şehir Meydanında toplanıla-
rak; Ankara Caddesi-Beşyol Kavşağı 
takiben

Askeri Şehitlik Mezarlığı 
önü-geliş istikametine dönüş-Askeri 
Şehitlik Mezarlığı-Musalla Mezarlı-
ğı-Beşyol

Kavşağını takiben Kılıçarslan Şe-
hir Meydanı toplantı alanından dağı-
lım. (1150 m)

2- BOSNA HERSEK MAHALLESİ 
PAZAR YERİ

Toplanma Yeri : Bosna Hersek 
Mahallesi Pazar Yeri Toplantı Alanı

Toplantı Yeri : Bosna Hersek 
Mahallesi Pazar Yeri Toplantı Alanı

Yüzölçümü/Kapasitesi : Alan : 
10.000 m2 – Kapasite: 40-42 Bin 
Kişi

Yürüyüş Güzergâhı : Bosna Her-
sek Mahallesi Pazar Yerinde topla-
nılarak; Mesaj CaddesiBeyaz Çarşı 
Önü-Şehit Ersen Şeker Caddesi 
Kavşağı-Mesaj Caddesini takiben 
Bosna Hersek Mahallesi Pazar

Yerinden dağılım. (900 m) Semt 
pazarının kurulduğu Cumartesi 
günü hariç.
3- IŞIKLAR MAHALLESİ PAZAR YERİ

Toplanma Yeri : Işıklar Mahallesi 

Pazar Yeri Toplantı Alanı
Toplantı Yeri : Işıklar Mahallesi 

Pazar Yeri Toplantı Alanı
 (Dedeman Otel Karşısı)
Yüzölçümü/Kapasitesi : Alan: 

22.000 m2 – Kapasitesi: 88-90 Bin 
Kişi

 Semt pazarının kurulduğu Salı 
günü hariç.

AFİŞ VE PANKART 
ASILACAK YERLER: 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri-
ni halka duyurmak amacıyla, düzen-
leme kurulu tarafından hazırlanan 
afiş ve pankartların, Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve İlçe Belediyele-
rince uygun görülen Billboardlar, 
Raket Reklam Panoları, Megalight 
Reklam Panoları, Otobüs Reklam 
Panoları ile belirlenen toplantı alanı 
ve yürüyüş güzergâhı üzerinde bu-
lunan cadde ve sokaklara asılır. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Valiliği,  şehir merkezinde miting alanı ve yürüyüş güzergâhlarını belirledi. Buna göre Konya merkezde toplanma 
alanları Kılıçarslan Şehir Meydanı, Bosna Hersek Mahallesi Pazar Yeri, Işıklar Mahallesi Pazar Yeri olarak belirlendi 

Konya Bilim Merkezi, 5-18 yaş grubu arasındaki öğrencilerin 2 haftalık yarıyıl tatilini bilimle iç içe geçirmesi amacıyla “Kış Bilim Kampları” 
düzenleniyor. Öğrenciler bu yıl Türkiye’de ilk kez uygulanan STEM+C (Bilgisayarca Düşünme) programına da katılıyor

Miting alanı ve yürüyüş 
güzergâhları belirlendi
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Atalarımız birçok konuda çok güzel 
sözler söylemişler.

Mesela; “emeklemeden yürün-
mez” demişler.

“Sabırla; koruk helva olur, dut yap-
rağı atlas...” demişler.

“Acele işe şeytan karışır” demişler.
“Sabır, boyun eğmek değil, müca-

dele etmektir” demişler.
İnsanoğlu, kısa yoldan zengin 

olma, makam ve mevki sahibi olma 
arzularını frenleyemez, bu uğurda “her 
yolun mubah olduğu” gibi bir yola 
girerse eğer başına gelmedik felaket 
kalmadığı gibi, kendisi dışında kalan 
birçok insanın da huzuruna, mutlulu-
ğuna ve sağlığına kast eder. 

Kendi hataları sebebiyle toplum 
içinde bir ayrık otu misali bütün hücre-
leri hastalandırır ve zamanla ölümlerine 
sebep olur.

İnsanoğlunun yeryüzündeki ba-
şarısı ya da başarısızlıkları aslında tek 
başına kendilerinin yaptığı bir iş de 
değildir. 

Toplum içinde aklını kullanma me-
lekesini kaybetmiş, başkalarının emri 
altında yaşamaya meyilli, sorgulama-
yan, karşı çıkmayan, eleştirmeyen, kor-
kak, tembel, menfaatine düşkün birçok 
insanın bu başarıda ve başarısızlıklarda 
önemli rolleri vardır.

Yine atalarımız derler ki; “iyi olur 
kendisinden, kötü olur senden bilir” 

derler. 
Kişi zenginliğe kavu-

şursa eğer bunu sadece 
kendi yeteneklerinden 
kaynaklı bir kazanım 
olarak düşünür ve etra-
fındaki bütün insanları 
parasıyla, zenginliğiyle 
satın alabileceğini sanır. 
Onlara hep tepeden ba-
kar ve hayatındaki mev-
zuların temel konusu 
hep para ve mülk ile ilgilidir. 

Edindiği malı ve mülkü sürekli 

olarak ön plana çıkarıp 
karşısındakini bu yolla sin-
dirmeye, zayıf düşürmeye 
çalışır.

Bir gün elindekileri 
kaybeder ve düşkün bir 
duruma düşerse de ta-
hakküm altına almaya 
çalıştıklarını suçlar ve on-
ların kıt kanaat geçinmeye 
çalıştıkları mallarında olur 
gözü.

Devamında da kendi hatalarını 
başkalarının üzerine boca etmeye ve 

toplumu huzursuz kılmaya gayret 
eder. 

“Doğrusu insanın çalıştığından 
başkası kendinin değildir.” Ayet-i keri-

mesi her şeyi anlatmıştır aslında.
Hemen herkesin bildiği bir hikâye 

ile bitirelim yazımızı.
“Ulu bir kavak ağacının yanında 

bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar 
ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak 
yükselmeye başlamış. Yağmurların ve 
güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyü-
müş ve neredeyse kavak ağacı ile aynı 
boya gelmiş. 

Bir gün dayanamayıp sormuş ka-
vağa:

-Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?

-On yılda, demiş kavak.
-On yılda mı? Diye gülmüş ve çi-

çeklerini sallamış kabak.
-Ben neredeyse iki ayda seninle 

aynı boya geldim bak!
-Doğru, demiş kavak.
Günler günleri kovalamış ve son-

baharın ilk rüzgârları başladığında 
kabak üşümeye sonra yapraklarını dü-
şürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya 
doğru inmeye başlamış. 

Sormuş endişeyle kavağa:
-Neler oluyor bana ağaç?
-Ölüyorsun, demiş kavak.
-Niçin?
-Benim on yılda geldiğim yere, iki 

ayda gelmeye çalıştığın için.”

KAVAK ILE KABAĞIN HIKÂYESI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Uluslararası öğrenciler 
mülteci çocukları sevindirdi

Karapınar’da Idlibliler için 
yardım kampanyası başlatıldı

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği Hanımlar Ko-
misyonu yetim mülteci çocukları 
unutmadı. Komisyon tarafından 
düzenlenen “Ördüğümü Bağışlı-
yorum” projesi kapsamında topla-
nan amigurumi oyuncaklar yetim 
mülteci çocuklara karne hediyesi 
oldu.

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği Hanımlar Ko-
misyonunca sosyal medya aracı-
lığıyla “Ördüğümü Bağışlıyorum” 
sloganıyla bir kampanya düzen-
lendi. İki ay içinde yurt içi ve yurt 
dışından onlarca gönüllünün des-
tek verdiği proje kapsamında ami-
gurumi sanatı kullanılarak yapılan 
oyuncaklar Dernek bünyesinde 
toplandı. Hanımlar Komisyonu 
üyeleri toplanan oyuncakları Mih-
ri Şefkat (Şefkat Verme) etkinli-
ği kapsamında EL-BİR Derneği 
bünyesinde faaliyet gösteren 
kreşteki mülteci çocuklara hediye 
etti. Ziyarette ayrıca uluslararası 
öğrenciler tarafından hazırlanan 
yemekler de mülteci çocuklara ik-
ram edildi.

Çocuklar, gönüllüler tarafın-
dan hazırlanan oyuncaklara çok 
sevinirken, dünyanın dört bir ta-
rafından üniversite eğitimi için 
Konya’da bulunan ablaları ile pal-

yaço eşliğinde, birbirinden eğlen-
celi oyunlarla keyifli ve güzel bir 
gün geçirdi.

Programa katılan uluslararası 
öğrenciler böyle bir etkinliğin dü-
zenlenmesinden dolayı memnun 
olduklarını ifade etti. Bazı öğren-
cilerin ziyaret ile ilgili duyguları 
şu şekilde; Sümeyye Virbani / Ko-
sova: “Bugünü anlatmak istesem 
aklıma gelen ilk şey “özel”. Evet 
bugün gerçekten de özeldi benim 
için. Normalde çocuklarla aram 
çok iyi değil, ama bugün benim 
görüşüm değişti. Bu masum kü-
çük çocukların bir gülüşü ile bu 
dünya pembeleşiyor ve daha gü-
zel bir yer oluyor. Bu çocuklar ha-
yata mana katıyor. Keşke her gün 
yanlarına gidebilsek. Onlarla oyun 
oynadık, konuştuk. Orada geçir-
diğimiz her an ve her dakika çok 
değerliydi. İnşallah büyüyünce iyi 
insan olacaklarına eminim.”

Safia Abdirahman Mohamed: 
“Bu gün benim için sürprizdi o 
kadar güzel olacağını düşünmü-
yordum. Gerçekten çok güzeldi. 
Çocuklarla çok mutlu oldum. Çok 
masum görünüyorlardı. Çocukla-
ra sarıldığım an farklı bir duyguyu 
hissettim. İnsanları mutlu etme-
nin ne kadar güzel olduğunu an-
ladım.” n HABER MERKEZİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ta-
rafından “Kardeşin ısınır, dünya 
ısınır. Haydi sen de gönül ver” 
sloganıyla Karapınar Gençlik Mer-
kezi’nde İdlib’e yardım kampan-
yası başlatıldı. Karapınar Gençlik 
Merkezi, İlçe Müftülüğü, Tügva 
ve Kihader’in ortaklaşa düzenle-
diği yardım kampanyasına vatan-
daşlardan gelen yardımlar artarak 
devam ediyor. Düzenlenen kam-
panya 26 Ocak 2020 tarihine 
kadar devam edecek, ardından 

gelen tüm yardımlar tasnif edilip 
paketlendikten sonra tırlarla İdlib’e 
gönderilecek. Karapınar Gençlik 
Merkezi Müdürü Muhammet Ali 
Karaku, “İdlib’de şu an da önce-
lik olarak mont, battaniye, bot, 
atkı, bere, un ve gıdaya ihtiyaç 
var. Karapınar halkının her zaman 
mazlumun ve muhtacın yanında 
olduğunu bir kez daha görmekten 
mutluyuz. Kampanyaya destek ve-
ren tüm hemşehrilerimize teşek-
kür ediyoruz.” dedi. n AA

Karaman’da düzenlenen Kırgı-
zistan-Karaman İş Formu’na katıl-
mak üzere kente gelen Kırgızistanlı 
iş insanlarından Mederbek Aıtbaev, 
Kırgızistan’da enerji sektöründe ça-
lışan büyük bir firmayı temsil ettiği-
ni belirtti.

Hedeflerinin Kırgızistan’daki 
enerji potansiyelini daha yüksek 
noktalara taşımak olduğunu ifade 
eden Aıtbaev, bu bağlamda Güney 
Kore ve Japonya’da bir çok ortakla-
rının mevcut olduğunu bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaretin ge-
liştirilebilmesi amacıyla düzenlenen 
İş Formu için Karaman’a davet edil-
diklerini anlatan Aıtbaev, forumun 
oldukça verimli geçtiğini, burada 
TOGG ile ilgili de görüşmelerde bu-
lunduklarını bildirdi.

‘TOGG’UN ORTA ASYA 
DISTRIBÜTÖRLÜĞÜNÜ ALABILIRSEK 

ÇOK MEMNUN OLURUZ’
Aıtbaev, Türkiye’nin kendi 

elektrikli otomobilini üretecek ol-
masından dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “TOGG’un yöneticileri ve 
temsilcileriyle buluşmayı çok isti-
yoruz. Çin, Japonya gibi ülkelerden 
elektrikli arabaları ithal ediyoruz. 
Firmamız Kırgızistan’da elekt-
rikli otomobiller için şarj ünitele-
ri üretiyor. Öncelikle bu anlamda 
TOGG’la işbirliği yapmak istiyoruz. 
Aynı zamanda TOGG’un Orta Asya 
distribütörlüğünü alabilirsek çok 
memnun oluruz. Haberlerde ve 
yaptığımız araştırmalarda gördük ki; 
bu otomobil için şimdiden milyon-
larca sipariş verilmiş. Bu da bunun 
başarılı bir proje olduğunu gösterir. 
Bu başarılı projenin bir kısmını da 
Orta Asya’ya, Kırgızistan’a götür-
meyi çok isteriz.”

AK Parti Karaman Milletveki-
li Recep Şeker de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızis-
tan’la 1 milyar dolarlık ticaret hede-
fini aşmak için Kırgızistan-Karaman 
İş Forumu’nu düzenlediklerini söy-
ledi.

Bu forumda Kırgızistanlı iş in-
sanları ile Karamanlı iş insanlarını 
bir araya getirdiklerini dile getiren 
Şeker, forumda firmalar arasında 
görüşmelere vesile olduklarını an-
lattı.

Şeker, forumda iki ülke işadam-
ları arasında önemli görüşmeler 
gerçekleştirildiğini belirterek, şöy-
le konuştu: “Neler yapılabileceği 
tartışıldı. Kırgızistan’dan gelen ve 

enerji alanında ülkelerinde büyük 
yatırımları olan bir firmanın yetki-
lisi ile görüşmemiz oldu. Bu yet-
kili Cumhurbaşkanımızın emriyle 
yapılan Türkiye’nin otomobilinin 
Kırgızistan’da çok beğenildiğini, bu 
projenin kardeş halkı mutlu ettiğini 
belirtti. Kırgızistan’dan gelen firma 
yetkilisi, TOGG’un Orta Asya dist-
ribütörlüğüne talip olduklarını be-
lirtti. Bizler de inşallah bu talepleri, 
ilgili yerlere ileteceğiz. Türkiye’nin 
otomobilinin bu kadar ilgi görmesi 
bizleri de ülke olarak mutlu etti.”

‘TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI, ORTA 
ASYA’DA DA EN ÇOK SATILAN 
OTOMOBIL OLMAYA ADAYDIR’
Foruma katılan ve 22 yıldır Kır-

gızistan’da yaşayan Türk işadamı 
Muammer Akkaya ise Karaman’da 
olmaktan çok mutlu olduğunu be-
lirtti. Türkiye’nin teknoloji alanında 
kaydettiği ilerlemenin dış dünyada 
net şekilde görüldüğünü aktaran 
Akkaya, şunları söyledi: “Türkiye 
önceleri tarım ve tarım teknolojileri 
ile ön plana çıkıyordu. Şimdi kendi 
İHA’sını, kendi helikopterini, ken-
di silahını üretiyor. Kısa süre önce 
tanıtımı yapılan yerli otomobil Orta 
Asya’da da çok dikkat çekti. Bu 
otomobil, Orta Asya’da da en çok 
satılan otomobil olmaya adaydır. 
Bununla sadece biz değil tüm Orta 
Asya Türk dünyası gurur duyuyor.”
n AA

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı “Türkiye’nin otomobi-
li”, Kırgızistanlı iş insanlarının ilgisini çekti. Karaman’daki zirvede Kırgızlar, Türkiye’nin otomobiline talip oldu

Türkiye’nin otomobiline
Kırgızlar da talip oldu



Karaman’da av tüfeği ile vurul-
duktan sonra otomobille hastaneye 
bırakılan ve daha sonra ölen şah-
sın katil zanlısı olduğu öne sürülen 
1’i kadın 2 kişi tutuklandı. Olay, 18 
Ocak akşamı saat 18.30 sıraların-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Sakabaşı Mahallesi’ndeki özel 
bir hastaneye otomobille gelen kim-
liği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeği 
ile kalbinin altından tek kurşunla vu-

rulan Mehmet Demirhan’ı (46) bıra-
karak kaçtı. Şahısta silah yarası oldu-
ğunu fark eden hastane görevlileri 
durumu hemen polise bildirdi. Ağır 
yaralı olan Demirhan, yapılan ilk 
müdahalenin ardından sevk edildiği 
Karaman Devlet Hastanesinde tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Olayın ardın-
dan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet 
Bürosu ekipleri, Demirhan’ı bırakan 

şahısları bulabilmek için hastanenin 
güvenlik kamerası kayıtlarını ince-
leyerek, otomobilin plakasını tespit 
etti. Ekipler, kısa sürede Mehmet 
Demirhan’ı hastaneye bırakan kişi-
lerin Cüneyt S. (25) ve Merve B. (27) 
olduğunu belirledi. Kayıplara karı-
şan zanlıların izini adım adım süren 
polis, zanlıların Konya’da olduklarını 
saptadı. Zanlıların Konya’da sak-
landıkları eve dün gece operasyon 

düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de 
yakalayarak Karaman’a getirdi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından çelik 
yelek giydirilerek adliyeye getirilen 2 
zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tu-
tuklanarak Karaman M Tipi Kapalı 
Cezaevine konuldu. Ne sebepten 
dolayı cinayete kurban gittiği öğre-
nilemeyen Mehmet Demirhan ise 
önceki gün köyünde toprağa verildi.
n İHA
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Afgan şahsı dövüp, 
gasp eden 3 kişi tutuklandı 

Uyuşturucu operasyonunda 
12 kişi gözaltına alındı

Aksaray’da bisikletiyle evine 
giden Afganistan uyruklu Abdul 
Baqı Amamı’nin (31) yolunu kesip, 
döverek bindirdikleri otomobilde 
350 lirasını aldıktan sonra atan 3 
kişi tutuklandı. Saldırganlardan 
Afganistan uyruklu Erech S. (32) 
aranırken, olay güvenlik kamerala-
rı tarafından kaydedildi.

Olay, 16 Ocak Perşembe günü 
saat 01.10 sıralarında Hacıhasan-
lı Mahallesi Kalealtı Caddesi’nde 
meydana geldi. Akrabasını ziyare-
te giden Abdul Baqı Amamı, gece 
yarısı bisikletiyle evine dönmek 
istedi. Ancak yolu bir otomobil 
tarafından kesildi. Araçtan inen 3 
kişi, Amamı’yı döverek otomobile 
bindirdi. Hızla uzaklaşan otomo-
bilde genci dövmeye devam eden 
saldırganlar, cebindeki 350 lirayı 
aldı. Ardından da seyir halindeki 

araçtan atıp, kaçtı.
Kanlar içinde çevredekilerden 

yardım isteyen Abdul Baqı Ama-
mı, ambulansla Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıla-
rak, tedavi altına alındı. Saldırgan-
ları yakalamak için çalışma başla-
tan polis de olay yerindeki güvenlik 
kameralarını mercek altına aldı. 
Kameralara yansıyan görüntüler-
den saldırganların Mehmet Özkan 
Çağlak (21), Mehmet Ali Irmak 
(26), Rıdvan Özdemir (25) ve Af-
ganistan uyruklu Erech S. olduğu 
belirlendi.

Polis dün düzenlediği operas-
yonla Çağlak, Irmak ve Özdemir’i 
gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk 
edildikleri adliyede tutuklandı. Po-
lis, kaçan Erech S.’nin yakalanması 
için çalışmasını sürdürüyor. 
n DHA

Konya’da uyuşturucu kullan-
dıkları ve sattıkları iddia edilen 12 
kişi yakalandı. İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuk-
lu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde 

sokak satıcılarına yönelik operas-
yon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 
51 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu 
kullandıkları ve sattıkları iddia edi-
len 12 kişi gözaltına alındı. n AA

Sosyal medyadan tuzak kurarak 
buluştukları kişiyi yaralayan sanık-
lara hapis cezası verildi. Konya 4. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
duruşmaya, tutuklu sanıklar Öznur 
Gündoğdu ve Mustafa Aydın ile tu-
tuksuz sanık Turgut Erdal ve taraf 
avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar 
Serdar Altunel ve Yaşa Buda da Ses 
ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEG-
BİS) ile duruşmaya dahil oldu.

İddia makamının mütalaasını 
tekrarladığı duruşmada müşteki 
İsmail D’nin avukatı, Niğde’de ya-
şayan Öznur Gündoğdu’nun, mü-
vekkiline sosyal medya platformu 
Facebook üzerinden arkadaşlık is-
teği gönderdikten sonra Konya’ya 
geldiğini anlattı.

Sanık Gündoğdu’nun sosyal 
medya üzerinden görüştükleri İs-
mail D. ile anlaştıkları kafede buluş-
tuğunu, bir süre sonra olay yerine 
diğer sanıkların da geldiğini, dola-
yısıyla bu eylemin tasarlama olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini söyle-
di.

Son sözleri sorulan sanıklardan 
Yaşa Budak ise olay günü İsmail D. 
ile tesadüfen karşılaştığını, Öznur 
Gündoğdu aracılığıyla bir tasarlama 
yapmadıklarını öne sürdü.  Budak, 
İsmail D’yi öldürmeyi değil korkut-
mayı amaçladığını iddia ederek, olay 
nedeniyle pişman olduğunu belirtti. 

Tutuklu sanık Öznur Gündoğdu 
da olaya istemeden dahil olduğunu 
savundu. Gündoğdu, “Taraflar ara-
sında alacak verecek meselesi oldu-
ğunu öğrenmiştim. Bana bu kişiden 
alacakları parayı almaya yardım et-
mem karşılığında 15 bin lira ödeme 
yapacaklarını söylediler. Haberim 

olmayan bir şeyden cezalandırıl-
mam isteniyor. Benim olayla bir ala-
kam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi 
talep ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

İsmail D’yi aralarındaki husumet 
nedeniyle vurması için Yaşa Budak’ı 
para karşılığında tuttuğu iddia edi-
len tutuklu sanık Serdar Altunel 
ise “İsmail’i vurdurtmak için hiçbir 
sebebim yoktur. Aramızda herhan-
gi bir husumet bulunmamaktadır. 
Kendisinin iddia ettiği gibi olaydan 
önce aramızda bir tartışma yaşan-
mamıştır.” diye konuştu. Mahkeme 
heyeti verdiği aranın ardından kara-
rını açıkladı. 

Heyet, “tasarlayarak öldürmeye 
teşebbüs”, “kasten öldürmeye te-

şebbüs” ve “kasten öldürme teşeb-
büsüne yardım” suçlarından Serdar 
Altunel’e 18 yıl, Yaşa Budak’a 15 yıl, 
Öznur Gündoğdu’ya 14 yıl, Mustafa 
Aydın’a 8 yıl, Turgut Erdal’a 5 yıl 10 
ay ve Özkan Demirbaş’a da 5 yıl 10 
ay hapis cezası verdi. 

Mahkeme heyeti, Altunel, Bu-
dak ve Gündoğdu’nun tutukluluk 
halinin devamına, Aydın’ın hüküm-
le birlikte adli kontrol şartıyla tahli-
yesine hükmetti.

OLAY
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 21 

Eylül 2017 tarihinde akşam saat-
lerinde bir kafede yaşanan olayda, 
şüpheli Yaşa Budak, diğer şüpheli 
Öznur Gündoğdu ile aynı masada 

oturan İsmail D’yi tüfekle yaralamış-
tı. Yapılan soruşturma kapsamında 
ifadesine başvurulan İsmail D, olay-
dan 9 ay önce adliyede yapılan bir 
ihalede Serdar Altunel ile tartıştığını 
anlatmıştı. 

İsmail D, aralarındaki husumet 
nedeniyle Altunel’in kendisini tu-
zağa düşürmek için bazı insanlarla 
anlaştığını, bunun üzerine Öznur 
Gündoğdu’nun olaydan 3 gün önce 
kendisini Facebook üzerinden ek-
leyerek, Konya’da buluşmayı teklif 
ettiğini belirtmişti.

Olayla ilgisi tespit edilen Öznur 
Gündoğdu, Serdar Altunel, Yaşa 
Budak ve Mustafa Aydın tutuklan-
mıştı.n AA

Konya’da, sosyal medya üzerinden görüşerek kafede buluştukları kişiyi tüfekle yaraladıkları 
ileri sürülen 4’ü tutuklu 6 sanığa, 5 yıl 10 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Buluştukları kişiyi tüfekle
yaralayan sanıklara hapis

Karaman’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Babasına çarpan sürücünün kusurlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor
Kazada yaşamını yitiren emekli 

Hüsnü Karaer’e (57) çarpan kam-
yonetin sürücüsü Mesut Ö. ser-
best bırakılırken, hazırlanan trafik 
raporunda kusur, Karaer’in indiği 
otomobilin sürücüsü Mustafa Şa-
kir Özkan’a verildi. Karaer’in oğlu 
Yasin Karaer (34) ise babasının ölü-
müne neden olan aracın sürücüsü-
nün kusurlu olduğunu kanıtlamak 
için hukuk mücadelesi başlattı.

Selçuk Üniversitesi matbaa-
sından emekli olan 4 çocuk babası 
Hüsnü Karaer, bir grup arkadaşıyla 
gittiği Kütahya’dan 13 Ocak Pa-
zartesi günü saat 23.30 sıralarında 
Konya’ya döndü. Karaer’in içinde 
bulunduğu arkadaşı Mustafa Şakir 
Özkan’ın kullandığı 06 HB 5091 
plakalı otomobil, kent merkezi gi-
rişinde Bosna Hersek Mahallesi 
Yeni İstanbul Caddesi’nde tramvay 
durağına yakın bir noktada durdu. 
Sürücü Özkan, otomobilden inip 

bagaj kısmına doğru geçtiği sırada 
Karaer de sol arka kapıyı açıp aşa-
ğıya indi. Bu sırada arkadan gelen 
Mesut Ö. yönetimindeki 42 EEE 31 
plakalı kamyonet, Karaer’e çarptı. 
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 

metre ileriye savrulan Karaer, ya-
ralandı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Durumu ağır olan Hüsnü Karaer, 
ambulansla kaldırıldığı yakındaki 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesinde yapılan tüm müda-
halelere rağmen hayatını kaybetti. 
Kaza anı da mobese kameralarına 
yansıdı.

Babasının ölümüne neden 
olan aracın sürücüsünün kusurlu 

olduğunu kanıtlamak için hukuk 
mücadelesi başlattığını ifade eden 
Hüsnü Karaer’in oğlu Yasin Kara-
er, babasının indiği otomobilin sü-
rücüsüne tam kusur verildiğini be-
lirterek, “Babamın ölümüne sebep 

olan sürücünün kusuru yokmuş. 
40 kilometre hızla gittiğini iddia 
ediyor. 40 kilometre hızla vurdu-
ğunuz bir insan 50-60 metre ileriye 
fırlamaz. Biz hukuk mücadelemizi 
başlattık” dedi.

Babası Hüsnü Karaer’in olay 
günü 3 arkadaşıyla birlikte Kü-
tahya’dan geldiğini anlatan Yasin 
Karaer, şunları söyledi: ‘’Babam 
yanındaki 3 kişiyle birlikte Kütahya 
istikametinden geliyor. Buradaki 
güvenlik şeridine aracı park edi-
yorlar. Sürücü, babama hediye ver-
mek için babamla birlikte araçtan 
iniyorlar. Babam araçtan indikten 
5-6 saniye sonra kamyonet baba-
ma çarpıyor. Babam en az 50-60 
metre ileriye fırlıyor. Ben babasız 
ve öksüz kaldım. Bu olayda bizi en 
çok üzen 40 kilometre hızla gittiği-
ni ileri süren sürücünün olaydan 2 
saat sonra serbest bırakılmasıdır.’’
n DHA
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Beyşehir’de iş arayan gençler, 
Antalya’daki otellerde çalışacak

Ilgın Emniyet Müdürü 
Gödeş görevine başladı

Beyşehir ilçesinde iş arayışın-
da olan gençler, Antalya’da bulu-
nan 5 yıldızlı otellerde istihdam 
edilecek. Antalya’nın başta Belek, 
Kemer ve Kundu bölgesi olmak 
üzere 7 farklı otelde yeni turizm 
sezonunda istihdam edilecek 
garson, bulaşıkçı, can kurtaran, 
meydancı, kat hizmet görevlisi ve 
güvenlik görevlisi ihtiyacı Beyşe-
hir’de yaşayan gençlerden karşı-
lanacak.

Beyşehir Belediyesi öncülü-
ğünde Beyşehir Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nde düzenlenen toplantı-
da gençlerin iş başvuruları değer-
lendirildi. Bu kapsamda 75 gencin 
başvurusunun alındığı, sektörde 
istihdam edilecekleri bölümlerle 

ilgili verilecek eğitimlerin ardın-
dan yeni sezonda otellerde işbaşı 
yapacakları belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, “Yeni yetişen 
neslimizin önünü, yolunu açmak 
için böyle bir organizasyon yapı-
yoruz. Bugün Sherwood otelleri-
nin sahipleri, yetkilileri, patron-
ları, genel müdürleri burada, her 
birinden Allah razı olsun diyorum. 
Bu bölgenin güvenlik mezunu, 
turizm mezunu, bu şehrin, bu 
toprağın yetişmiş insanlarını Ak-
deniz’deki otellerde seminerler 
yaparak yetiştirmek üzere bugün 
burada müracaatları alındı.” dedi.
n AA

Ilgın’a İlçe Emniyet Müdü-
rü olarak atanan Mehmet Gödeş 
görevine başladı. Gödeş, ilçenin 
huzur ve güveni için çalışacağını 
söyledi. 

Ilgın’da görev yapmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Gödeş, “Ilgın genel olarak sakin, 
güzel ve düzenli bir ilçemiz. Esna-

fı işinde gücünde, şu an tanışma 
aşamasındayız. İnşallah ilerleyen 
zamanda Ilgın’ın sorunlarını va-
tandaşlarımızla birlikte çözmeye 
gayret göstereceğiz.” diye konuş-
tu. İlçe Kaymakamı Yunus Fatih 
Kadiroğlu da, Gödeş’i makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun dilek-
lerini iletti.n AA

Bozdağ’da yaşayan ve nesli tü-
kenme tehlikesi altında olan Ana-
dolu yaban koyunları, 3 bin 500 
hektarlık sahada 7 gün 24 saat 
kameralarla takip ediliyor. Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü koruması altındaki Ana-
dolu cerenleri, ağır kış şartlarında 
yiyecek sorunu yaşamamaları için 
yemle destekleniyor

Görüntülenmesi son derece 
zor olan yaban koyunlarının yaşa-
dığı Bozdağ, 1967’de Yaban Koyu-
nu Koruma ve Üretme Sahası ilan 
edildi. Evcil koyunun atası olan beş 
türden biri olarak bilinen ve nadir 
görülen yaban koyunları, Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğünce üretme merkezinde 
koruma altında tutuluyor. Yaklaşık 
3 bin 500 hektarlık tel çitle çevrilen 
alanda, 500 civarında yaban koyu-
nu yaşıyor.

Sahadaki istasyonda 24 saat 
esasına göre koruma ve denetim 
elemanları ile orman muhafaza 

memurları aktif şekilde görev ya-
pıyor. Az da olsa avcı baskısı ile 
hayvanları tehdit edecek unsurları 
denetim altında tutmak için gece 
gündüz görev yapan personel, ya-
ban koyunları için bölgede adeta 

kuş uçurtmuyor.
Kameralarla anlık izlenen saha-

da çok sayıda gözetleme kulesi yer 
alıyor. Hayvanları belirli dönem-
lerde kontrol etmek ve yaygınlaş-
tırmak için “yakalama kapanları” 

kullanılıyor. Gözlem noktasındaki 
kulübelerde izleme yapan veteriner 
hekimler, hastalık görüldüğünde 
hayvanlara anında müdahale edi-
yor. 

ANADOLU CERENLERİNE 
KIŞ DESTEĞİ

Ağır kış şartlarında beslenmede 
güçlük yaşayan Anadolu cerenleri 
için belirli zamanlarda bölgeye yem 
de bırakılıyor. Aç kalmaları önlenen 
yaban koyunları doğada kendi mü-
cadelelerini veriyor. Ekipler, hayat-
ta kalmaları ve gelecek nesillerin 
bu hayvanları görmeleri için yoğun 
çaba sarf ediyor.

Kafes tel dışındaki alanda ise 
sayıları 100’e yakın olduğu tahmin 
edilen yaban koyunlarının, kurt ve 
köpekler ile insan baskısı altında 
yaşadığı belirtiliyor.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
sınırlarında Anadolu yaban koyu-
nundan başka, kurt, tilki, tavşan, 
porsuk, gelincik, kartal ve keklik de 
yaşadığı biliniyor. n AA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, büyük ve güzel gözlerinden dolayı halk arasında ‘ceren’ 
olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları, Konya Bozdağ’da 53 yıldır sahada korunuyor

Anadolu cerenleri yarım 
asırdır özenle korunuyor

KOP destekli projelerle Bozkır ekonomisi canlandı
2017-2019 yılları arasında Boz-

kır’da KOP tarafından desteklenen 
projelerin tanıtım toplantısı gerçek-
leştirildi. 2017-2019 yılları arasın-
da Bozkır’da uygulanan 2.5 milyon 
liralık KOP Destekliyor Bozkır Balı 
Markalaşıyor, KOP Destekliyor 
Bozkır Tarımı Makineleşiyor, KOP 
Destekliyor Kildere Üretiyor Koo-
peratif Pazarlıyor, KOP Destekliyor 
Bozkır Sera İle Hayat Buluyor pro-
jelerinin tanıtıldığı toplantı, yoğun 
bir katılımla gerçekleşti.

Projelerin tanıtıldığı toplantıya 
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayrak-
tar, Bozkır Belediye Başkanı Sa-
dettin Saygı, Ahırlı Belediye Baş-
kanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye 
Başkanı Hasan Koçer, KOP Başkanı 
İhsan Bostancı, TKDK Konya İl Ko-
ordinatörü Hakan Doğan, Tarım ve 
Orman Konya İl Müdür Yardım-
cısı Esat Altuntaş’ın yanı sıra STK 
Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilci-
leri, kurum amirleri, muhtarlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açış konuşmasını 
gerçekleştiren Bozkır İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü Proje Ko-
ordinatörü Halil Durmuş, tanıtımı 

gerçekleştirilen projelerin hayata 
geçirilmesinde emeği geçen herke-
se teşekkür ederek, müdürlük ola-
rak Bozkır’ın tarım ve hayvancılıkta 
daha iyi yerlere gelebilmesi için il-
çedeki tüm kurumlarla işbirliği içe-
risinde projeler üretmeye devam 
edeceklerini belirtti.

Bozkır’da hayata geçirilen pro-
jelerin hayırlı olmasını dileyen KOP 
Başkanı İhsan Bostancı, KOP olarak 
kırsal kalkınmaya ve üretime dayalı 
projeler üretmeye ve bu projeleri 

her daim destek vermeye devam 
edeceklerinin altını çizerek haya-
ta geçirilen bu projelerin Bozkır’ı 
tarım, hayvancılık ve üretim anla-
mında önemli bir noktaya ulaştıra-
cağını söyledi.

Bozkır Belediye Başkanı Sadet-
tin Saygı, yapmış olduğu konuş-
masında Bozkır’ın Konya ilçeleri 
arasında en eski tarihe sahip ilçele-
rinden biri olduğunu, coğrafi şartlar 
nedeniyle tarım ve hayvancılığın 
temel geçim kaynağı olduğunu be-

lirterek bu bağlamda devletimizin 
tüm kurumlarıyla işbirliği içerisin-
de projeler ürettiklerinin altını çizdi. 
Sosyal alandan turizme, tarımdan 
hayvancılığa ve meyve-sebze yetiş-
tiriciliğine kadar birçok alanda üre-
tilen projelerle Bozkır’ın gelişimini 
ve değişimini sağlamaya devam 
edeceklerini belirten Başkan Saygı, 
projelerin hayata geçirilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bozkır Kaymakamı Oltan Bay-
raktar, Bozkır’ın tarım ve hayvan-

cılıkla hayat bulacağını söyleyerek 
kurum olarak Bozkır’da hayata ge-
çirilecek olan tüm projeleri destek-
lemeye devam edeceklerinin altını 
çizdi. Bozkır’ın tarım ve hayvan-
cılıkta daha da önemli mesafeler 
alması için hayata geçirilecek olan 
2.5 milyonluk projelerde emeği ge-
çenlere teşekkür eden Kaymakam 
Bayraktar, buna benzer nice proje-
lere hep birlikte imza atmayı hedef-
lediklerini söyledi.

Konuşmaların akabinde KOP 

tarafından desteklenen projelerin 
tanıtımı gerçekleştirildi. Akabin-
de katılımcılara proje kapsamında 
üretilen Bozkır Balı, Poleni ve Boz-
kır Tahini hediye edildi. Daha sonra 
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, günün anısına KOP Başka-
nı İhsan Bostancı’ya, TKDK Konya 
İl Koordinatörü Hakan Doğan’a ve 
Tarım ve Orman Konya İl Müdür 
Yardımcısı Esat Altuntaş’a Bozkır 
sancağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 
Sıhhi Tesisatçı 

alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYİ
1801 - 1900 numaralar arası 2. Cilt Parakende Satış Fişi kaybolmuştur, hükümsüzdür.

V.No: 46579530098 - Selçuk Vd.                  İbrahim DOĞANER
  

2 Kalem Kamera Sistemi Kurulum ve Montajı Hizmeti Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       : 2020/26663
1-İdarenin
a) Adresi        : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322215536-2354500 - 3322215552
c) Elektronik Posta Adresi    : konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı       : 2 Kalem Kamera Sistemi Kurulum ve Montajı Hizmeti Alımı İhalesi
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
           idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       : Konya Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Eğitim Salonu
c) Süresi        : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 Selçuklu- KONYA
b) Tarihi ve saati        : 07.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Komisyon 
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

2 KALEM KAMERA SİSTEMİ KURULUM VE MONTAJI 
HİZMETİ ALIMI İHALESİ

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1119551
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22 - 32 YAŞ ARALIĞINDA;

PVC EXTRUDER 
OPERATÖRÜ

 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.

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ  444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli Meram İlçesi Uzunharmanlar Mah. 27133 ada 5 parsel sayılı ana taşınmaz 
niteliği 4 Adet 13 katlı Betonarma Apartman ve Arsası olan taşınmazın, B- Blok Dördüncü kat 2.giriş 
9 bağ.bölüm nolu mesken niteliğindeki kısmı satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz kaydı 1/2’şer hisseli 
iki ayrı kişiye ait ise de mahkeme tarafından taşınmazın tamamı üzerinden cebri icra yetki verilmiş 
olması, satışa çıkartılan taşınmazın daire niteliğinde olması bir bütün halinde satılması gerektiğinden 
taşınmazın her iki hissesi bir bütün olarak birlikte satışa çıkartılmıştır. Ana bina bodrum kat, zemin kat, 
normal 11 kat olmak üzere toplam 12 katlı, 3 girişli ve her girişin katında 2 daire olmak üzere bir girişte 
24 daireli bina betonarme karkas olarak 2015 yılında yapılmıştır. Satışı yapılacak olan daire girişe 
göre sol önde kuzey-güney yönünde brüt 186,45 m2.net 151,21m2. inşaat alanlı antre, 1 salon (4+1) 
hol, mutfak, tuvalet, lavabo, banyo ve iki balkondan meydana gelmiştir. Giriş kapısı çelik kapılıdır. 
Odaların duvarları sıvalı üzeri duvar sıvalı ve duvar kâğıdı ile kaplı, tavanları asma tavanlı ve boyalıdır. 
İç kapılar panel kapı, pencere doğramaları PVC ve ısı camlı odaların tabanı laminant parke ile kaplıdır. 
Mutfakta mermer tezgah, tezgah altı ve üst dolapları yapılıdır. Balkonların tabanı seramikle kaplı ve 
cam balkonludur. Doğalgaz tesisatları döşeli, merkezi sistem kaloriferle ısıtılmaktadır.
Adresi  : Muradiye Mah. Amil Çelebi Sok.No:3 Açelya Sitesi B-Blok 2.Giriş.4.Kat: Giriş Kapı  
    No: 9 Meram / KONYA
Arsa Payı : 9240000/13074744000
İmar Durumu : İmar planında M28-B-15-C4-C İmar paftasında olup uygulaması yapılmış imar 
parselidir. İmar özelliği; konut alanında E=1,80 HMAX=Serbest TAKS:0,25 olup buna göre yapılaşmıştır.
Kıymeti  : 390.000,00 TL. (Konya 6.İcra Hukuk Mahkemesinin 18/12/2019 tarih, 2019/95 es. 
2019/231 k. Sayılı ilamı ile belirlenmiştir.
KDV Oranı : %18 (KDV oranında yasal düzenleme yapılması halinde yürürlükteki yeni oran 
geçerlidir.)
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 15:45- 15:50 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 15:45- 15:50 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI MEZAT SALONU- B BLOK ZEMİN KAT AKABE MAH. 
    CEMİL ÇİÇEKÇİ CD. 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 akçesini müdürlüğümüze 
ait TR19 0001 5001 5800 7290 4954 47 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin, 
kurumun T.C. kimlik nosu- Vergi nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında 
dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanların ise müdürlüğümüzde 
bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin 
ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL 
EDİLMEYECEKTİR. 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 2017/11205 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.

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2017/11205 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1119927

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

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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Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk’ta 
teröristlerin sızma girişimini engel-
lemek için attığı el bombası ile ya-
ralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit 
olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altı-
nayak’ın acılı ailesine, Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, 
Saadet Partisi İl Başkan Yardımcı-
ları İsmail Aydilek, Abdullah Altun-
taş, Saadet Partisi Ilgın İlçe Başkanı 
Mazhar Turgut, Ilgın Belediyesi Eski 
Başkanı Av. Yetkin Özalp ve bera-
berindeki heyet taziye ziyaretinde 
bulundu. Ilgın’ın Dığrak Mahalle-
sindeki baba ocağındaki taziyede, 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hü-
seyin Saydam “Bugün milletçe rahat 
uyuyabiliyorsak, rahatça bu vatan 
üzerinde yaşıyorsak kesinlikle bunu 
sınır boylarında nöbet bekleyen, gü-
venliğimizi sağlayan askerlerimize 
güvenlik güçlerimize borçluyuz. Bun-
dan dolayı da bu görevi üstlenen ve 
bu uğurda şehit olan kardeşlerimize 
minnettarız. Kolay değil, bir evladınızı 
kaybettiniz. Sizlere başsağlığı diliyo-
ruz. Allah sabır versin. Aile olarak da 
bir şehit babası, bir şehit annesi olma 
şerefine nail oldunuz. Oğlunuzda, siz-
lerde Peygamber Efendimizin (sav) 
müjdesine mazhar oldunuz. Allah 

cennetinde buluştursun.’’ sözleriyle 
başsağlığı diledi. Şehit babası Meh-
met Altınayak ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyetlerini dile getirerek 

“Bu karda kışta köyümüze gelerek 
acımıza ortak oldunuz. Çok teşekkür 
ederim. Milletimizin başı sağ olsun.” 
dedi. n HABER MERKEZİ

• Toplam 10 kişi alınacaktır

Hırsızlar bakır mutfak
eşyalarını çaldılar

Yaralı bulunan şahin 
tedavi altına alındı

Seydişehir ilçesinde bir eve 
giren hırsızlar bakırdan mutfak eş-
yalarını çaldı. Alınan bilgiye göre, 
Seydişehir Hacıseyitali Mahallesi 
153097 Sokak’ta bulunan Sabite 
Ö’a ait yazlık olarak oturulan sobalı 
eski eve giren hırsız veya hırsızlar 
evde bulunan bakır kapları çaldı.

Evini kontrol etmek için gelen 
Sabite Ö evin arka kapısının zorla-
narak açıldığını ve evinden mutfak 
eşyalarının olmadığını fark edince 
polis ekiplerini aradı. Olay yerine 
gelen ekipler, evdeki incelemenin 
ardından şüphelilerin yakalanması 
için çalışma başlattı.n AA

Konya’da yaralı halde bulunan 
şahin tedavi altına alındı. Alınan 
bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya 
Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesin-
de belediye personeli tarafından 
uçamayan bir şahin bulunduğu-
nun bildirilmesi üzerine harekete 

geçti. Verilen adrese giden ekipler, 
kanadından yaralı olduğu belirtilen 
şahini Karatay Hayvanat Bahçesi 
Veteriner Hekimliği’ne teslim etti. 
Şahinin tedavisinin tamamlanma-
sının ardından tekrar doğal yaşam 
alanına salıverileceği belirtildi. 
n AA

31 Mart 2019 tarihinde yapılan 
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 
Cumhur İttifakı’nın MHP adayı ola-
rak Konya’nın Doğanhisar İlçesi Be-
lediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu 
(42), 24 Mayıs 2019 tarihinde ilçeye 
bağlı Başköy Mahallesinde saldırıya 
uğradı.

Mahalle meydanına ismi ve res-
mi bulunan ‘Haydi Bismillah. Tüm 
Doğanhisarlı hemşehrilerimize gö-
nülden teşekkürler’ yazılı afiş ne-
deniyle tartıştığı İYİ Partili Belediye 
Başkan Adayı Abdullah Koç, oğlu 
Abdurrahman Koç (25) ve şahsın 
amcası Osman Koç’un saldırısına 
uğrayan Başkan Öztoklu bıçaklana-
rak ağır yaralandı. Başkan Öztoklu 
kaldırıldığı hastanede hayatını kay-
bederken 3 kişi çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı.

İnşaat mühendisi 2 çocuk babası 
İhsan Öztoklu’nun geride bıraktığı 

ailesi, ‘Görev Şehidi’ unvanı veril-
mesi için müracaatta bulundu. Baş-
kan Öztoklu’ya İçişleri Bakanlığı olu-
ruyla ‘Görev Şehidi’ unvanı verildi.

‘BENDE ŞEHİT ANNESİ OLDUM’
İhsan Öztoklu’nun annesi Fatma 

Öztoklu, kendisinin de artık bir şehit 
annesi olduğunu söyledi. Oğlunun 
acısını yüreklerinde yaşamaya de-
vam ettiklerini kaydeden anne Öz-

toklu, “Oğlumun yokluğunu çok arı-
yorum. Suçsuz yere savunmasız bir 
şekilde öldürüldü. Şehidimin geride 
bıraktığı eşi, bir kız bir de oğlu var. 
Şehit unvanı verildiği için sevinç-
liyim. Bende şehit annesi oldum. 
Şehidimin evlatları da şehit çocuğu, 
ailesi de şehit ailesi olarak bilinecek” 
dedi.

‘ŞEHİDİMİZİN ACISINI 
İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ’
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Konya Milletvekili Mustafa Kalay-
cı yaptığı açıklamada, şehit başkan 
İhsan Öztoklu’nun acısını ilk günkü 
gibi hissettiklerini söyledi. Ailenin 
yaptığı başvurunun MHP olarak 
Ankara’da takipçisi olduklarını be-
lirten Mustafa Kalaycı, “50 yılı aşan 
mazisinde sayısız Ülkü şehidi veren 
partimiz diğer şehitlerimizin olduğu 
gibi Başkanımız İhsan Öztoklu’nun 
acısını da ilk günkü gibi hissetmek-

tedir. Uğradığı saldırının ardından 
‘Şehit’ olan başkanımıza görev şehi-
di unvanı vermiştir. 20 Mayıs 2015 
tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi be-
lediye başkanı Cüneyt Yıldız’ın şehit 
edilmesi örnek gösterilerek Öztoklu 
ailesinin başvurusu yasal işlemler 
tamamlanarak karara bağlanmıştır. 
Şehit unvanı verilen merhum İhsan 
Öztoklu başkanımızın ailesi sosyal 
haklardan yararlanacaktır. SGK ta-
rafından ailesine şehit maaşı bağ-
lanmıştır” dedi.

Başkan Öztoklu’yu şehit eden 3 
tutuklu şahsın Konya Adliyesinde 
hakim karşısına çıkması için ailesi-
nin talebinin de dikkate alındığını 
kaydeden MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Kalaycı, İhsan Öztoklu is-
minin yaşatılması amacıyla uygun 
görülecek bir tesise yada caddeye 
adının verilmesini beklediklerini 
sözlerine ekledi. n İHA

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’ya ‘Görev Şehidi’ unvanı verildi. 
Anne Fatma Öztoklu, “Bende şehit annesi oldum. Şehidim ailesi de şehit ailesi olarak bilinecek” dedi

Öldürülen başkana 
şehitlik unvanı verildi

Saadet Partisi’nden şehit 
ailesine taziye ziyareti
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Bozkır’ın sorunlarını istişare ettiler
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 

Saygı, Bozkır’a bağlı 52 mahallenin 
muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya 
gelerek Bozkır’ın ve mahallelerin 
sorunlarını istişare ederek çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi.

Yoğun ve çetin bir kış geçirdik-
lerini ve mahallelerde kış şartların-
dan dolayı herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmadığını ifade eden Başkan 
Saygı, kış çalışmalarına gece gündüz 
demeden destek veren tüm muh-
tarlara teşekkür etti. Kış aylarının 
geçmesiyle birlikte mahallelerdeki 
çalışmalara ara vermeden devam 
edeceklerini de belirten Başkan 
Saygı, mahallelerin sorunlarını mi-
nimum seviyeye indireceklerini be-
lirtti. Bozkır’ın şehircilik, ekonomi, 
üretim, istihdam ve sosyal olarak 
gelişmesi için hayata geçirilecek pro-
jelere de değinen Başkan Saygı, ko-
nuşmalarında şu ifadelere yer verdi, 
“ilçemizin her alanda gelişmesi için 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
kapsamda ilçemize kazandıracağı-
mız yatırımlardan olan hamam ve 
otogar projemizi inşallah bu yıl haya-
ta geçirmeyi planlıyoruz. Bunun ya-
nında ilçemize kazandıracağımız di-

ğer hizmetlerden olan bilgi evi, seyir 
terası, çağlayan göleti mesire alanı 
projesi, kapalı pazar alanımızın etra-
fının kapatılması gibi birçok projemi-
zi hayata geçireceğiz. Yeni galericiler 
sitesi ve 3. Etap TOKİ konutları için 
de girişimlerimiz devam ediyor. Ta-
rım ve hayvancılık alanında da İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 
birlikte önemli çalışmalar yürütme-

ye devam ediyoruz. Bunun yanında 
mahalle sakinlerimizin ve sizlerin ta-
leplerini daha hızlı bir şekilde karşıla-
mak için de yeni bir birim oluşturu-
yoruz. Oluşturacağımız yeni birim ile 
birlikte daha çözüm odaklı ve daha 
hızlı çalışma yürüteceğiz. Bütün bu 
çalışmalarımıza destek veren, biz-
lerle birlikte olan Bozkır İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz Perso-

nellerinden Halil Durmuş, Seda Ya-
man ve Oktay Gündoğan’a, Bozkır 
KOSKİ Müdürümüz Bekir Küsen’e, 
Bozkır MEDAŞ Şefimiz Ali İnce’ye, 
Bozkır Tarımsal Kalkınma Koopera-
tifi Başkanımız Hüseyin Dumru’ya, 
Bozkır Ziraat Odası Başkanımız Ali 
Öztürk’e, teşekkür ediyorum. Birlik 
ve beraberliğimiz daim olsun” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Görme engelliler Ulucanlar 
Cezaevi Müzesi’ni gezdi

Uyuşturucu ve bağımlılıkla 
mücadele toplantısı yapıldı

Altınokta Körler Derneği Kon-
ya Şubesi üyeleri, Ankara Altın-
dağ Belediyesi tarafından 7-14 
Ocak Beyaz Baston haftası müna-
sebetiyle düzenlenen geziye katı-
larak Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 
Ankara Kalesi, Teleferik turu, 
Hacı Bayram Veli Türbesi ve Ko-
catepe Camiini gezdi.

Altınokta Körler Derneği 
Konya Şube Başkanı Mehmet Ali 
Şahin önderliğinde dernek üyele-
riyle birlikte gerçekleştirilen gezi 
programı öncelikli olarak siyaset-
çilerin ve yazarların kaldığı Hilton 
Koğuşu, daha sonra tecrit odaları 
ve diğer koğuşlar gezildi. Girilen 
koğuşlarda mahkumlara ait özel 
eşyaları tanıma fırsatı bulan gör-
me engelliler Altındağ Belediyesi-
ne teşekkür etti.

Her fırsatta görme engelli 
üyelerine yönelik birçok etkinlik 
ve sosyal faaliyet düzenlemenin 
gururunu yaşadığını ifade eden 
Altınokta Körler Derneği Konya 

Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, 
7-14 Ocak Beyaz Baston haftası 
münasebetiyle kendilerine gös-
termiş olduğu yakın ilgiden dolayı 
Altındağ Belediyesine teşekkür 
etti. Konya ve Ankara’dan katılan 
görme engelli üyelerini YHT ga-
rından tahsis edilen araçla alına-
rak Ankara turu gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Mehmet Ali Şahin, 
düzenlenen gezi çerçevesinde 
Ulucanlar Cezaevi Müzesi, An-
kara Kalesi, Teleferik turu, Hacı 
Bayram Veli Türbesi ve Kocatepe 
Camiini gezerek engellilere ina-
nılmaz bir duygu yaşattıklarını 
dile getirdi. Görme engelli üyeleri 
bir nebze de olsa alışılmışlığın dı-
şına çıkarmak, onları sosyal etkin-
liklerle hayata bağlamak adına el-
lerinden geleni yapmanın gayreti 
içerisinde olduklarını vurgulayan 
Altınokta Körler Derneği Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, dernek olarak 
bu tür sosyal etkinlikleri sürdüre-
ceklerini kaydetti.n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük’te Uyuşturucu ve 
Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı 
Kaymakam Muhammed Deniz 
Kılınç Başkanlığı’nda yapıldı. Top-
lantıda uyuşturucu ve bağımlılıkla 
mücadele toplantılarını belirli za-
man aralıklarında yaptıklarını belir-
ten Kaymakam Muhammed Deniz 
Kılınç, “Genç nesillerin hayatlarına 
dokunarak, onları tehlikeden na-
sıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla 
mücadele ederek gençlerimizi ül-
kemizi ileri taşıyacak fikirler geliş-
tirmeye nasıl motive edeceğimize 
yoğunlaşmalıyız.” dedi.

“Çağımızın sorunu bağımlı-
lık sadece gençlerimiz değil tüm 
vatandaşlarımızı tehdit eden bir 
meseledir.” diyen Deniz, “Ancak 
bizler kurumsal anlamda yürüt-
tüğümüz bu çalışmaları yapar-

ken, vatandaşlarımızın da bizlere 
destek vermesini istiyoruz, ayrıca 
bağımlılıkla mücadele konusunda 
sadece güvenlik güçlerine, ilgili 
kamu kuruluşlarına ve sivil toplum 
örgütlerine değil herkese büyük 
görevler düşüyor.” diye konuştu.

Toplantıya Kaymakam Mu-
hammed Deniz Kılınç’ın yanı sıra, 
İlçe Jandarma Komutanı Hakan 
Doğan, Yazı İşleri Müdürü Ahmet 
İhsan Kaya, İlçe Emniyet ami-
ri Ömer Sevsarı İlçe Milli Eğitim 
Müdür vekili Mustafa Metli, İlçe 
Müftüsü Önder Özkan, İlçe Tarım 
Müdürü Mevlüt Semerci, Sosyal 
Yardımlaşama ve dayanışma vakfı 
Müdürü Murat Yılmaz, İlçe Sağlık 
Müdürlüğü görevlileri ile kurum 
temsilcileri katıldı.
n AA

Beyşehir ilçesinde, kar yağışının 
yoğun olduğu dış mahallelerde be-
lediye ekipleri tarafından yürütülen 
çalışmalarla ulaşıma kapalı olan ara 
yollar ve çöp konteynerleri kardan 
temizlendi. 

Beyşehir’de kar yağışının yoğun 
olduğu Yeşildağ, Güldürhacı, Kuru-
cuova, Gölyaka, Cemeller, Adaköy, 
Kayabaşı ve Akçabelen bölgesinde 
etkili olan kar yağışı sonrasında 
Beyşehir Belediyesi’nin başlattığı 
karla mücadelesinin yanı sıra kar 
yağışından dolayı üzerleri kapanan 
çöp konteynerlerinin temizleme ça-
lışmaları yapıldı.

Beyşehir Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından yürütülen Park ve Bah-
çeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin de zaman zaman destek 
verdiği, karla mücadele ekiplerinin 

sorumluluk sahasındaki mahalle 
yollarının yanısıra, dış mahallelerin 
bağlantılarını sağlayan güzergâh-
larda da mesai yürüttüğü belirtildi.

‘UZAK YAKIN GÖZETMEKSİZİN TÜM 
MAHALLELERİMİZDE HİZMETE 

DEVAM!’
Beyşehir Belediye Başkanımız 

Adil Bayındır da yaptığı açıklama-
da, yürütülen karla mücadele ça-
lışmalarında uzak yakın demeden 
anında çözüm üreterek vatandaşla-
rımızın mağduriyetinin giderilece-
ğini vurgularken, “Gerek Beyşehir 
merkezde, gerekse yoğun kar ya-
ğışının görüldüğü dağ köylerimizde 
karla mücadele konusunda üstün 
bir çalışma sergileyen personeli-
mize teşekkür ediyorum. İlçemizde 
kesinlikle uzak yakın mahalle kav-
ramı yürütmeksizin tüm 67 mahal-
leye anında müdahale konusunda 
daha önceden bir bölge çalışması 
yapmıştık. Yapılan bölge çalışma-
ları sonuç verdi. bundan böyle tüm 
mahallelerimize her konuda anında 
müdahale ederek vatandaşlarımızın 
sorunlarını gidereceğiz” şeklinde 
sözlere yer verdi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de kar yağışının yoğun olduğu dış mahallelerde kapanan yolları ulaşıma yeniden açmak ve kar yığınlarının 
yerleşim yerlerinde oluşturduğu olumsuzlukları bertaraf etmek için yoğun bir şekilde çalışılıyor

Beyşehir’in köylerinde 
kar mesaisi sürüyor

Son günlerde TOKİ konutları üze-
rinden yoğun bir şekilde faiz tartışması 
yaşanıyor.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu 
tartışmayı ben olumlu buluyorum. 

Faiz konusunda bilgi sahibi olma-
yanlar bile bu vesile ile konuyu araştırma 
yoluna gidiyorlar. 

Ancak araştırma yaparken konunun 
gerçek uzmanlarına, ayet ve hadisleri 
çarpıtmadan açıklayan âlimlere sorula-
rak bilgi sahibi olunması önemlidir. 

Gerçek âlim odur ki faizi; hem dini, 
hem ekonomiyi hem de günümüzün 
ekonomi çarkını iyi bilerek açıklayandır. 

Cenab-ı Hak, Kur’an’ı Kerim’de fai-
zin haram kılındığını şöyle açıklamakta-
dır:   

“Faiz yiyenler ancak şeytanın 
çarparak sersemlettiği kimse gibi 
kalkarlar. Bunun sebebi onların ‘alım 
satım da ancak faiz gibidir’ demeleri-
dir. Halbuki Allah alım satımı helal, 
faizi ise haram kılmıştır. Artık kime 
Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği 
bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine 
aittir, işi de Allah’a kalmıştır. Kim de 
yine faizciliğe dönerse işte bunlar ora-

da devamlı kalmak üzere cehennem-
liklerdir.” (Bakara 275)

Kur’an’da riba olarak geçen faiz 
kısaca mübadeleli (değişmeli) akitlerde 
taraflardan biri lehine şart koşulan karşı-
lıksız fazlalıktır. İşte bu karşılığı olmayan 
miktar haksız kazançtır. 

Faizin oluşması için bazı şartlar söz 
konusudur. 

Bugün para olarak kullanılan kâğıt 
banknotların değeri itibaridir, reel değil-
dir, enflasyon veya devalüasyonla aza-
lır-çoğalır, düşer-çıkar. 

Mesela bugün 100 TL olan kâğıt 
para, bir yıl sonra değer kaybıyla 80 TL 
ye düşebilmektedir. Bunu telafi etmek 
için 20 TL eklemek faiz midir yoksa kâ-
ğıt paranın satın alma güç ve değerinin 
korunması mıdır?

İşte bu durumlar iyi bilinmeli, fetva-
lar ona göre verilmelidir.

Kur’an’ı Kerim’in indirildiği dönem-
de para olarak kullanılan altın ve gümüş-
tü. Kâğıt para yoktu. Ve o zaman tefecilik 
yaygındı.

100 gr altın veya gümüşü borç 
veren bir tefeci, alacağını tahsil ederken 
100 gramdan fazlasını, 120-150-200 

gr. olarak alıyordu. Vak-
tinde alamadığı zaman 
da bu rakam katlanarak 
artıyordu. Ayette yasak-
lanan riba veya bugünkü 
deyimiyle faiz budur.

Onun için gerçek faiz, 
altın ve gümüş borçlan-
masındaki fazlalıktır den-
miştir. Çünkü bunlarda 
itibari değer değil, reel/
gerçek değer vardır. Yani 
değerleri sabit ve aynıdır, ağırlık/kütle 
olarak değişmez. 

Buna göre mesela 100 gr. altın 
bugün de, bir yıl sonra da 100 gr.dır. 
Borçlanmalarda da bu ağırlık ölçüsü 
esas alınır. Şayet mübadelede 1 gramlık 
hatta 1 miligramlık bile fazlalık olursa bu 
faizdir, haramdır.

Günümüzde uygulanan her mua-
meleye faiz deyip kestirip atmak doğru 
değildir. Zira bugün kullanılan paranın 
değeri değişkendir.

Meselâ bugün, 1000 TL değerinde 

bir mal alarak borçlanan 
bir kişi borcunu belirlenen 
günde vermez ise, aradan 
geçen zaman diliminde 
o malın değeri artsa veya 
paranın değeri düşse ve 
satıcı uzun zaman sonra 
aldığı 1000 TL karşılığında 
aynı malı yerine koyama-
dığı için paranın değerinin 
düştüğü oranda fazlalık 
talep etse bu faiz olur mu?  

El cevap: Olmaz. 
Şayet buna faiz denirse satıcının bu 

şekilde, zamanında alamadığı alacakları 
yüzünden iflas etmesi kaçınılmazdır.  

Bir kimse başka bir kimseye 10.000 
TL. borç verse, fakat yıl sonunda bu pa-
rayı öderken parada meydana gelen 
aşınmayı ilave olarak almayı şart ko-
şarsa/yani enflasyon farkı kadar fazlalık 
almayı ileri sürerse bu farkı almasında 
bir sakınca yoktur denmektedir.

Dünya Müslüman Alimleri Birliği 
Başkanı Yusuf el Kardavi, Hayrettin 

Karaman gibi güvenilir fıkıh alimlerinin 
görüş ve fetvaları bu yöndedir. 

Onun için hangi şey faizdir, hangisi 
değildir? Faiz nasıl olur? Faizin şartları 

nelerdir? Riba-i fadl ne demektir? Riba-i 
nesie nasıl gerçekleşir? 

Bunların aslını ve inceliğini bilerek 
konuşmak, yazmak ve ona göre fetva 
vermek gerekir. Bilip bilmeyen herke-
sin bu konuda ahkâm kesmesi doğru 
olmaz. Başkalarını da yanlışa sürükler. 

TOKİ konusuna gelince; Diyanet İş-
leri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu-
nun TOKİ konutları için verilen krediden 
alınan fazlalığın faiz kapsamında olma-
dığı yolundaki fetvasının gerekçesinin 
yeterli olmadığı kanaatindeyim.  

Benim öğrendiğime göre TOKİ 
üyeleri ile bizzat kendisi sözleşme imza-
lamakta, üyelerini bankaya göndererek 
onların bankadan kredi almaları gibi bir 
usule başvurmamaktadır. TOKİ’nin alı-
yorsa bile kurum olarak bankadan kredi 
alması üyeleri bağlamaz. 

Kadı ki bu kredi oranının 0.49 olaca-
ğı belirtilmektedir ki bu oran ülkemizdeki 
enflasyon oranının çok altındadır. Şayet 
TOKİ bu oranı üyelere yansıtmaz ise 

alacağı para inşaat malzemelerine gelen 
zamlar yüzünden eriyip gidecek ve bu 
hizmeti yapamaz duruma gelecektir.   

Bir de konut karşılığında üyelerden 
alacağı gerek aylık taksitler gerekse top-
lam para değişken değil sabittir. 

Sonuç olarak TOKİ ile tek sözleşme 
imzalanması ve alacağı paranın sabit ol-
ması faiz şartlarını oluşturmamaktadır. 
Uyguladığı 0.49 luk fark ise faiz değil 
vade farkı kapsamına girmektedir. Zaten 
enflasyon oranının da altındadır. 

Vade farkı dediğimiz de şudur: Bir 
satıcı malını satarken peşin şu fiyat, 1 
aylık vade olursa şu fiyat, bir yıllık vade 
olursa şu fiyat diye farklı fiyatlar sunar. 
Alıcı birinde karar kılar ve alır. Bu du-
rumda peşin fiyat ile mesela bir yıllık 
fiyat arasındaki fark faiz değildir. Anlaş-
ma yapıldıktan sonra artık fiyat sabittir, 
değişmez.    

Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvası 
isabetli olup dinimizin faiz hükmünü 
ihlal söz konusu değildir. Ancak kurul 
gerekçeyi daha anlaşılır şekilde açıklığa 
kavuşturmalıdır.

Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

FAİZ TARTIŞMALARI ÜZERİNE

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Selçuklu Kızılay’dan İdlib’e önemli yardım
Türk Kızılay Genel Merke-

zi tarafından İdlib için başlatılan 
yardım kampanyası için Selçuklu 
Şubesi tarafından 1 TIR yardım 
hazırlandı. 

İdlib’deki insanlık dramına 
sessiz kalmayan Türkiye’nin önde 
gelen sivil toplum kuruluşları ih-
tiyaç sahipleri için “Bir Aradayız, 
İdlib’in Yanındayız” sloganıyla 
ortak yardım kampanyası baş-
lattı. Bu kapsamda Türk Kızılayı 
Selçuklu Şubesi ilk yardım TIR’ını 
İdlib’e gönderdi.

‘DESTEK BEKLİYORUZ’
Müslüman coğrafyasının ya-

ralarını birlikte sarmayı hedefliyo-
ruz diyen Selçuklu Kızılay Şubesi 
yetkilileri, “Türk Kızılay Selçuklu 
Şubesi olarak Türk Kızılay Ge-
nel Merkezi tarafından başlatılan 
İdlib yardım kampanyası için ilk 
adım sevkiyatımızı gerçekleştir-
dik İdlib’e yapılacak yardımlar için 
bağışçılarımızın desteğiyle oluş-
turduğumuz ilk tırımız şubemiz 

önünden yola çıktı. TIR içerisinde 
ihtiyaç sahiplerine yönelik sünger 
yatak, battaniye, çocuk montu, 
çocuk botu ve puf yelek bulun-
maktadır. 

Bir sonraki tırımızın hazırlık-
larına başladık bağışçılarımızın 
desteklerini bekliyoruz” şeklinde 
konuştular. 

BİRÇOK STK DESTEK İÇİN 
BULUŞTU

Öte yandan Türk Kızılay Genel 
Merkezi tarafından İdlib’e yardım 
için yapılan toplantıya, Türk Kızı-
lay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, 
İHH, Deniz Feneri, Hayrat Yardım 
Derneği,  Sadakataşı Derneği, Be-
şir Derneği ve Aziz Mahmud Hü-
dayi Vakfı da katıldı. 

Türkiye sınırına göç etmek zo-
runda kalan sivillere yönelik acil 
yardım çağrısı yapılan toplantıya 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 
da eşlik etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Üretimi ve kaliteyi artırma adına gayretlerine devam etmeleri gerekir. 
Bu ülke ürettikçe güçlenecek, dışa bağımlılığa son verecektir. Tarım alanında bizlerde üretmeye devam edeceğiz” dedi 

‘Üretmeye devam edeceğiz’
Geçtiğimiz hafta Ankara’da ve 

Konya’da Milletvekilleri ile bulu-
şarak Konyalı çiftçilerin sorunlarını 
ileten Konya Ziraat Odaları İl Ko-
ordinasyon Kurulu düzenledikleri 
basın toplantısı ile görüşmelerin so-
nuçlarını ve beklentilerini paylaştı. 
Konya Ziraat Odaları Koordinasyo-
nu adına açıklamayı Merkez Meram 
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız 
gerçekleştirdi. Yağız’a Karatay Zi-
raat Odası Başkanı Rıfat Kavune-
ker, Altınekin Ziraat Odası Başkanı 
Bekir Kağnıcıoğlu,  Selçuklu Ziraat 
Odası Başkanı Ali Küçürharmancı 
ve Seydişehir Ziraat Odası Başkanı 
İsmail Korkmaz eşlik etti.

‘KONYA TÜRKİYE TARIMSAL 
ÜRETİMİNİN YÜZDE 10’U 

KARŞILIYOR’
Konya’nın Türkiye’nin toplam 

tarımsal üretiminin yüzde 10’unu 
karşılayan bir şehir olduğuna dikkat 
çeken Merkez Meram Ziraat Odası 
Başkanı Murat Yağız, “Konya, Tür-
kiye’nin toplam tarımsal üretiminin 
yüzde 10’unu karşılayan bir şehir-
dir. 2.6 milyon hektarlık tarım alanı 
ile ülkenin toplam tarım alanının 
yüzde 11.2’si gibi çok önemli bir 
oranını oluşturmaktadır. En fazla 
un fabrikası Konya’da bulunuyor. 
Özellikle tahıl, şeker pancarı ve bak-
lagiller alanında ülkemiz ihtiyacının 
büyük kısmını karşılayarak bu alan-
da önemli rol oynayan Konya’da, 
tarımsal üretimin büyük bir kısmı 
endüstriyel bitkilerde gerçekleşti-
rilmektedir. Konya, Türkiye üreti-
minde ekmeklik buğday üretiminin 
yüzde 8,3’ünü, makarnalık buğday 
üretiminin yüzde 19,3’ünü, arpa 
üretiminin yüzde 13,8’ini, şeker 
pancarı üretiminin yüzde 29,1’ini, 
mısır üretiminin yüzde 19,4’ünü, 
kuru baklagiller üretiminin yüzde 
10’unu, ayçiçeği üretiminin yüzde 
16,5’ini tek başına karşılamaktadır. 
Şehre ve ülke ekonomisine böyle-
sine ciddi katkı sunan Konya, ta-
rım alanında birçok yeniliklerle de 
ülkesine ve şehrine katma değer 
kazandırmaktadır. Kendine yettiği 
gibi Türkiye’yi besleyen ve ihracat 
yaparak ülke ekonomisine katkı 
sağlayan Konyalı çiftçilerin temsil-
cisi olarak, 2019 yılında yaşadığı-
mız sıkıntıların çözümü noktasında 
birçok girişimlerde bulunduk. Aynı 
sorunların 2020 yılında da tekrar-
lanmaması adına paydaşlarımız 
başta olmak üzere, ülkemiz tarım 
politikasının belirleyicisi olan ba-
kanlıklara da ilettik” ifadelerini kul-
landı.

SORUNLAR ANKARA’YA İLETTİLDİ
Konyalı çiftçilerin sorunlarının 

Konya Milletvekillerine iletildiğine 
dikkat çeken Yağız, “Konya Merkez 
Meram Ziraat Odası Başkanlığı ve 
Konya Ziraat Odaları İl Koordinas-
yon Kurulu organizasyonu ile Kon-
ya Ziraat Odaları Başkanlarından 
oluşan bir heyetle bir dizi ziyarette 
bulunmak üzere Ankara’ya gittik. 
İlk olarak TBMM’de Konya Mil-
letvekilleri AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Leyla Şahin Usta baş-
kanlığında Gülay Samancı, Orhan 
Erdem, Halil Etyemez, Ziya Altun-
yaldız, Hacı Ahmet Özdemir, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, CHP 
Milletvekili Abdullatif Şener ziya-
ret ettik. Daha sonra ise Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar ile gün-
demi değerlendirdiğimiz bir top-
lantı yaptık. Enerji fiyatları, Çiftçi 
Borçlarının yapılandırılması, Konya 
Şeker Santrallerinin durumu, Şeker 
Pancarı Kotaları, Kuyu Barışı gibi 
gündem maddeleri ile yapılan ziya-
retlerde sorunları masaya yatırdık. 
Bu anlamda Konya Milletvekillerine 
ayrıca teşekkürü bir borç bilirim” 
şeklinde konuştu.
‘TARIMDA KULLANILAN ELEKTRİKTE 

BİRİM FİYATLAR DÜŞÜRÜLMELİ’
Tarımda girdi yükünün hafif-

letilmesi, üretimin sürdürülebilir 
kılınması bakımından tarımda kul-
lanılan elektrikte birim fiyatlar dü-
şürülmesi gerektiğine dikkat çeken 
Yağız, “Tarımsal sulamada üreti-
cilerimizin karşı karşıya kaldığı so-
runların başında ise enerji fiyatları 
gelmektedir. Ocak 2018-Ocak 2020 
döneminde fiyat artışları yüzde 
108,2’ye ulaşmıştır. Mesken abone 
grubu fon, pay ve vergi dahil 69,5 
kuruşa elektrik alırken, meskenler-
de oturanların gıda ihtiyacını karşı-
layan üreticilerimizin ödediği tutar 
80,8 kuruştur. Üreticilerimiz mes-
ken abone grubuna göre yüzde 14 
daha pahalı elektrik kullanmakta-
dır. Tarımsal sulama abone grubu-
na sağlanan fiyat avantajı ortadan 
kalkmıştır.Tarımda girdi yükünün 
hafifletilmesi, üretimin sürdürüle-
bilir kılınması bakımından tarımda 
kullanılan elektrikte birim fiyatlar 
düşürülmeli, elektrikte uygulan-
makta olan yüzde 1 Enerji Fonu, 
yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV 
kaldırılmalıdır. Elektrik mutlaka 
desteklenmeli, indirimli tarifeden 
elektrik almalarının devamı sağ-
lanmalıdır. Diğer taraftan üreticile-
rimizin hak ettiği destekler, borçla-

rına mahsuben elektrik şirketlerine 
aktarılmaktadır. Elektrik borçlarının 
desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili 
uygulama biran önce kaldırılmalı-
dır. Üreticilerimiz aradıkları zaman 
elektrik dağıtım şirketlerinde mu-
hatap bulmakta güçlük çektiği gibi, 
ödemelerde en ufak bir aksama ol-
ması halinde elektrikleri anında ke-
silmektedir” diye konuştu.

‘KONYA ÇİFTÇİSİNİN ALIN TERİ, 
EMEĞİ, PARASI ÇÖPE ATILMIŞTIR’

Anadolu Birlik Holding iştirak-
lerinden Sivas Kangal ve Soma Ter-
mik Santrallerinin kapatılması tepki 

gösteren Yağız, “Konya çiftçisinin 
bir diğer ciddi sorunu çiftçide derin 
yaralar açan, bir çiftçi kuruluşu olan 
Anadolu Birlik Holding iştiraklerin-
den Sivas Kangal ve Soma Termik 
Santrallerinin kapatılmasıdır. Çift-
çinin alın teri ve emeği ile kurulan 
çok ciddi kaynaklar aktarılarak alı-
nan bu santraller kapatılmış Konya 
çiftçisinin alın teri, emeği, parası 
çöpe atılmıştır. Yine çiftçimizi mağ-
dur eden bir diğer ciddi sorun 2019 
yılında iklim şartlarına bağlı olarak 
pancar kotaları doldurulamamış 
çiftçilerimiz cezalar ile karşı karşıya 

kalmıştır. Şeker pancarı gerek ülke-
miz gerekse ilimiz için stratejik bir 
üründür. İklime bağlı çiftçiden kay-
naklanmayan etkenler nedeni ile 
yeterli üretimin olmaması yüzün-
den çiftçinin cezalandırılması adil 
değildir. Şeker pancarı üretiminden 
çiftçiyi soğutmaktan başka bir işe 
de yaramayacaktır” dedi.
‘FAİZSİZ YAPILANDIRMA İSTİYORUZ’

Ziraat Odaları olarak çiftçilerin 
tüm bankalara olan borçları, çiftçi 
kayıt sistemi kaydı olsun olmasın, 
faizleri silinmek suretiyle en az 5 
yıl vadeyle yapılandırılmasını talep 

ettiklerini ifade eden Yağız, “Kon-
ya’mızda 1970’li yıllardan itibaren 
açılan yeraltı kuyuları ilerleyen 
yıllarda yağışa bağlı olarak yeraltı 
sularının hızlı şekilde çekilmesi ne-
deni ile suç unsuru gibi algı oluştu-
rulmaya çalışılmış kaçak kuyu tabiri 
ile sürekli gündemde tutulmuştur. 
Ziraat Odaları olarak kaçak kuyu 
tabirinin yanlış olduğunu ruhsat-
sız kuyu tabirinin kullanılması ge-
rektiğini bir defaya mahsus imar 
barışına benzer şekilde kuyu barışı 
yapılmasının, ruhsatsız kuyuların 
kayıt altına alınarak bu sorunun 
çözülmesi gerektiğini düşünmek-
teyiz Enerji kullanımında yaşanan 
sorunlar çözüm önerileri enerji 
bedellerinin makul seviyelere çe-
kilmesi bu şartlarda sürdürülebilir 
bir üretim yapmanın imkanının kal-
madığı çiftçinin alın teri santrallerin 
akıbeti, çiftçi borçlarının durumu 
pancar kotasından doğan cezaların 
kaldırılması ve kuyu barışı konu-
ları her milletvekilimize ve Genel 
Başkanımıza özellikle iletildi. Ken-
dilerinin bu konuda hükümet nez-
dinde çalışmalar yapacaklarını ümit 
ediyoruz. Burada sıraladığımız bü-
tün sorunlarımızı bizleri Ankara’da 
misafir eden ve sorunların çözümü 
noktasında destek vereceğini açık-
layan Adalet ve Kalkınma Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cum-
huriyet Halk Partisi Konya milletve-
killerine teşekkür ediyoruz.  Şunun 
altını çizmekte fayda olduğunu dü-
şünüyorum. Üretim yaptığı şehre, 
yaşadığı ülkesine önemli ekonomik 
katkı sağlayan çiftçilerimizin ümit-
sizliği kapılmaması gerekir. Üretimi 
ve kaliteyi artırma adına gayretleri-
ne devam etmeleri gerekir. Bu ülke 
ürettikçe güçlenecek, dışa bağımlı-
lığa son verecektir. Tarım alanında 
bizlerde üretmeye devam edece-
ğiz” şeklinde konuştu. Altınekin Zi-
raat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğ-
lu da düzenlenen toplantıda Konya 
Ovasına çevre illerden su getirme 
talebini yenilerken, Karatay Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de 
kuyu barışı istediklerini ifade etti.
n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Yağız Bekir Kağnıcıoğlu Rıfat Kavuneker 
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‘Aladağ ileride iyi bir 
kayak merkezi olur’
Kültür ve Turizm Bakanı Meh-

met Nuri Ersoy, Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Gülay Samancı ve 
Selman Özboyacı, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ve AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı ile birlikte Derbent 
Aladağ’daki kayak bölgesinde in-
celemelerde bulundu. Bakan Ersoy, 
“Derbent, Konya’nın hızlı tren bağ-
lantılarından dolayı şanslı bir bölge. 
Büyükşehirlerden çok rahat kayakçı 
ve turist alma potansiyeline sahip. 
Derbent ileride iyi bir kayak merke-
zi olur” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, Derbent Aladağ 
kayak bölgesinde incelemelerde 
bulundu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayıyla “Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi” ilan edilmesinin ardından 
bölgenin kış sporları merkezi haline 
getirilerek turizme kazandırılması 
amacıyla çalışmalar devam ediyor. 
Bu kapsamda Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK 

Parti Konya Milletvekilleri Gülay 
Samancı ve Selman Özboyacı, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı ve Derbent 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ile 
birlikte Aladağ kayak bölgesinde in-
celemelerde bulundu. 

ÇALIŞMALARI BUGÜN 
İTİBARİYLE BAŞLATTIK 

Derbent Aladağ kayak bölgesini 

bir kayak merkezi haline getirmek 
için çalışmaları bugün itibariyle 
başlattıklarını ifade eden Bakan 
Ersoy, “Onlarla ilgili sezon boyu ça-
lışılması gerekiyor. Karın hareket-
liliğine göre hazırlanması gereken 
raporlar var. Bu raporlar tamam-
landıktan sonra Nisan ayı gibi tek-
rar geleceğiz. Tam olarak buraya 
nasıl bir proje oturtabiliriz ona ba-
kacağız. Derbent, Konya’nın hızlı 

tren bağlantılarından dolayı şanslı 
bir bölge. Özellikle iç pazardan çok 
rahat beslenebiliyor. İstanbul ve 
Ankara’nın yanı sıra İzmir hızlı tren 
bağlantısı da tamamlandığında bu 
üç büyükşehirden de çok rahat ka-
yakçı ve turist alma potansiyeline 
sahip. İstediğimiz raporlar da um-
duğumuz gibi çıkarsa -ki inşallah 
çıkacak gibi gözüküyor.- Derbent 
ileride iyi bir kayak merkezi olur.” 
ifadelerini kullandı. 

BAŞKAN ALTAY BAKAN ERSOY’A 
TEŞEKKÜR ETTİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Der-
bent Aladağ’ın bir kayak merkezi 
olması konusu başta olmak üzere 
Konya projelerine ve Konya’ya gös-
terdiği yakın ilgiden dolayı Bakan 
Ersoy’a teşekkür etti. Başkan Altay, 
Konya’nın ilçeleriyle birlikte önemli 
bir turizm potansiyeli barındırdığını 
belirterek, turizmden yeterli payın 
alınması için Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile birlikte önemli projeleri 
hayata geçirmek için çalıştıklarını 
söyledi.
n HABER MERKEZİ

Argun: Yanlıştan derhal 
dönülmesini bekliyoruz

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 
kurulan İstanbul Şehir Üniversi-
tesi’nin faaliyet izni geçici olarak 
durdurularak, üniversitenin idaresi 
Marmara Üniversitesi’ne devredil-
mişti. Yükseköğretim Kanunu’na 
2016 yılında eklenen Ek 11. mad-
demin 10. fıkrasına istinaden üni-
versitenin kurucu vakfı olan Bilim 
ve Sanat Vakfı’na kayyım atanması 
sürecinin de başlatıldığını söyleyen 
Mazlum Der Konya Şube Başkanı 
Derviş Argun, “Bu sürecin hazır-
lığı kapsamında Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce görevlendirilen 3 
kişilik heyet, kayyım atanıncaya 
kadar vakıf yönetimini devralmış-
tır. Vakıflar, tarih boyunca birbi-
rinden önemli çeşitli hizmetleri 
üstlenerek çok sayıda kamusal ve 
toplumsal görevi başarıyla yerine 
getirmiş, devletlerin yetişemediği 
alanlarda hizmet ederek dualara 
konu olmuşlardır. Bu vakıflardan 
birisi olan Bilim ve Sanat Vakfı da 
yüzlerce yıllık vakıf kültürünün 
getirdiği birikim ve hassasiyetle 
kurulmuş olup felsefe, bilim ve 
sanat gibi kültür alanlarında 1986 
yılından bu yana faaliyet göster-
mektedir. Üniversite bu vakfın asli 
faaliyeti olmayıp, uzun çalışmala-
rın meyvesi olarak ortaya çıkardığı 
ürünlerden sadece birisidir. Belli 
bir toplum kesiminde üniversite-
den çok daha öte anlamları olan 
ve faaliyet gösterdiği alanda bin-
lerce nitelikli öğrenci yetiştirmiş 
bir kuruma uygulanan yaptırım, 
kanuna dayansa da Anayasa’ya ve 

temel hak ve özgürlüklere aykırı 
olup açık bir hukuksuzluktur. Üni-
versiteyi gerekçe göstererek Bilim 
ve Sanat Vakfı gibi köklü vakıflara 
yaptırım uygulanması, vakıf kültü-
rünü derinden zedeleyecek ve ta-
mamen yok edecek bir geleneğin 
başlangıcıdır. Gönüllülüğün esas 
olduğu vakıf kültüründe isimler 
de, mekanlar da geçicidir. Bilim 
ve Sanat Vakfı’nı kuranlar elbet-
te çalışmalarına başka bir isim ve 
mekânda devam edebilirler, ancak 
vakıflara siyasi saiklerle yaptırım 
uygulanması yüzlerce yıllık vakıf 
kültürünü ve vakfetme düşüncesi-
ni zedeleyecek bir uygulama olup 
asırlara meydan okumuş vakıf kül-
türünün tehlikede olduğunun işa-
retidir” dedi.

MAZLUMDER olarak, özelde 
Bilim ve Sanat Vakfı’nın, genelde 
ise tüm vakıfların her türlü politik 
tartışmadan uzak tutulması gerek-
tiğini söyleyen Argun, “Bu konuda 
vakıfların da azami gayret göster-
mesi gerektiğini, yüzlerce yıllık va-
kıf kültürüne kalıcı zarar verecek, 
örgütlenme ve mülkiyet hakkına 
aykırı olan bu yanlıştan bir an önce 
dönülmesi gerektiğini, YÖK Kanu-
nu’nun ilgili maddesinin anayasaya 
ve temel hak ve özgürlüklere aykırı 
olduğunu, TBMM’nin harekete ge-
çerek ilgili kanun maddesinin ilgası 
için çalışma başlatması gerektiğini 
hatırlatır, tüm toplum kesimlerini 
bu yanlışa karşı duyarlılığa davet 
ederiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri vatandaşların şika-
yetleri ve tespit edilen metruk bina-
ları yıkarak olumsuz kullanımlara ve 
huzursuzluk oluşturmasına imkan 
vermiyor. Özellikle şehir merkezinde 
bulunan metruk binaların yıkılması 
vatandaşlar tarafından olumlu tep-
kiler alıyor, duyarlılığı ve hizmetleri 
için Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu’ya teşekkürlerini iletiyorlar.

‘KARANLIK HİÇBİR NOKTA 
KALMAYACAK’

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri vatandaşların şika-
yetleri ve tespit edilen metruk bina-
ları yıkarak olumsuz kullanımlara ve 
huzursuzluk oluşturmasına imkan 
vermiyor. Ereğli’de huzuru tahsis et-
menin öncelikleri olduğunu belirten 
Başkan Oprkuçu, “Ereğli’mizin çeşitli 
noktalarında kullanılmayan, yıkılmak 
üzere olduğu için de tehlike arz eden 
ve görüntü kirliliği oluşturan metruk 
binaların sahipleri ile iletişim halin-
de yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu 
binaların hemşerilerimizin can gü-
venliğini tehdit etmelerinin yanında 
madde kullanıcıları ve benzer zararlı 
alışkanlıklara fırsat verdiği için de hu-
zursuzluk oluşturuyor. Hem kötü gö-
rüntüyü ortadan kaldırmak hem de 
hemşerilerimizin huzurunun bozul-
masını engellemek amacıyla metruk 
binaları yıkmaya devam edeceğiz. 

Ereğli’mizde huzuru bozacak karan-
lık hiçbir nokta kalmayacak. Bu doğ-
rultuda bu tip binaların Belediyemize 
bildirilmesini hemşerilerimizden rica 
ediyorum” dedi.

‘GELECEK NESİLLERİMİZE 
HUZURLU BİR EREĞLİ BIRAKMAYA 

ÇALIŞIYORUZ’
Hiçbir şeyin çocukların, gençle-

rin ve herhangi bir vatandaşın can 
güvenliğinden önemli olmadığına ve 
huzuru inşa etmenin önemine vurgu 
yapan Başkan Oprukçu sözlerini şu 
şekilde noktaladı: 

“Özellikle geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve 
bütün hemşerilerimizin huzuru ve 
mutluluğu hizmet planlamalarımızın 

en önemli halkasıdır. 
Huzuru inşa etmek gibi bir mec-

buriyetimizin hatta mahkumiyetimi-
zin olduğu bilinci ile hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Bu anlamda da 
elimizden gelenin fazlasını yapmaya 
gayret gösteriyor ve yoğun mesai 
harcıyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kayak merkezi olarak düzenlenmesi planlanan Derbent 
Aladağ’da incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, “Kayak merkezi için çalışmaları bugün başlattık” dedi

Ereğli Belediyesi metruk bina bırakmıyor
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‘VIP dinleme’ davasında karar! Bekçilerin yetkileri genişletilecek
Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, 
gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi 
usulsüz dinledikleri iddiasıyla 211 
sanığın yargılandığı “VIP dinleme” 
davasında hüküm açıklandı. An-
kara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 
“silahlı terör örgütü yöneticiliği ve 
üyeliği”, “askeri ve siyasal casus-
luk”, “usulsüz dinleme”, “belgeleri 
hukuka aykırı yok etme”, “resmi 
belgede sahtecilik” ve “nitelikli 
dolandırıcılık” suçlarından sanıklar 
hakkında hüküm kuruldu. Buna 
göre, aralarında eski Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi 
Başkanı Ramazan Akyürek’in de 
bulunduğu 131 sanığa 3 yıl 9 ay ila 
45 yıl arasında değişen hapis ceza-
ları verildi. Akyürek 45 yıl, eski İs-
tihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı 
Gürsel Aktepe 27 yıl 4 ay 15 gün, 
eski Ankara Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, 

eski emniyet müdürleri Yurt Ata-
yün ve Ali Fuat Yılmazer 7 yıl 6’şar 
ay hapis cezasına çarptırıldı. Başka 
bir mahkemede silahlı terör örgü-
tü yöneticiliğinden ceza alan Ata-
yün ve Yılmazer hakkındaki aynı 
suçlamaya ilişkin dosyalar redde-
dildi.  Sanıklar Hasan Ali Okan, 

İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit 
Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan As-
lan da “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” suçunun yanı sıra “siyasi 
ve askeri casusluk” suçlarından 
16’şar yıl hapse mahkum edildi. 
Mahkeme 43 sanığın dosyasını 
tefrik etti. n AA

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına 
sundukları kanun teklifinin detay-
larını anlattı. Çarşı ve Mahalle Bek-
çileri Kanunu’nda değişiklik öngö-
ren kanun teklifinin 18 maddeden 
oluştuğunu belirten Muş, “Son 
dönemlerde çarşı ve mahalle bek-
çileriyle ilgili ciddi istihdam ortaya 
koyduk ve bununla ilgili toplumun 
huzur ve refahı için önemli me-
safeler kat edildi.” diye konuştu. 
Teklifle, 1966’da çıkan kanunun 
güncelleneceğini dile getiren Muş, 
2016 ve sonrasında yapılan ata-
malarla toplam 21 bin 300 civa-
rında çarşı ve mahalle bekçisinin 
emniyet teşkilatında görev yaptı-
ğını belirtti. 

Kanun teklifiyle, 1966’dan 
bugüne kadar uygulanan Çarşı 
ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 
revize edileceğini söyleyen Muş, 
teklifte çarşı ve mahalle bekçile-

rinin istihdamına ilişkin usul ve 
esasların yer aldığını dile getirdi. 
Teklifte, çarşı ve mahalle bekçileri-
nin halka yardım görevlerinin sıra-
landığını, kamu düzeni ve güvenli-
ğini sağlamak için yapacağı işlem 
ve görevlerin yer aldığını söyleyen 
Muş, “Çarşı ve mahalle bekçileri, 
akşam güneşin batışından sabah 
doğuşuna kadar görevli oldukları 
mıntıka içinde bu vazifelerini icra 
edecekler.” dedi. Bekçilerin, önle-
yici ve koruyucu görevleri yerine 

getireceklerini, önemli bir görevle-
rinin de bulundukları mıntıka için-
de devriye atmak olduğunu belir-
ten Muş, “Kanun teklifiyle çarşı 
ve mahalle bekçileri, kimliklerini 
ibraz etmek suretiyle vatandaşla-
rımızdan kimlik sorabilecekler. Bu 
yetkiyi kanun teklifiyle kendileri-
ne vermiş olacağız. Bu daha önce 
yönetmelikteydi, kamuoyunda 
bir tartışma vardı. Bunu kanunla 
düzenleme altına almış olacağız.” 
şeklinde konuştu. n AA

Dünya çapındaki 
firmalardan yatırım talebi 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
“Türkiye’de yatırım yapmayı dü-
şünen dünya çapındaki bazı firma-
lardan randevu talepleri oldu. Ge-
neral Electric’in zaten yatırımları 
var, onlardan talep geldi. P&G ve 
Alibaba’nın da görüşme talepleri 
var.” dedi. İsviçre’nin Davos kasa-
basında düzenlenen 50’nci Dünya 
Ekonomik Forumu’nda temasları-
nı sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, televizyon kanallarının, fo-
rum kapsamındaki görüşmeleriyle 
ticaret konusundaki sorularını ya-
nıtladı.  Pekcan, ticaret savaşlarının 
jeopolitik gerginliklerin arttığı bu 
dönemde dünya ekonomisinin ge-
leceğinin tartışılması açısından söz 
konusu toplantıların çok anlamlı 
olduğunu belirterek, kendilerinin 
de bu platformları ikili görüşmeler 
için bir avantaj olarak gördükle-
rini söyledi. Davos’ta Güney Kore 
Ticaret Bakanı, Malezya Ticaret 
ve Sanayi Bakanı, Endonezya Ti-
caret Bakanı, Meksika Ekonomi 
Bakanı, Pakistan uluslararası an-
laşmalardan sorumlu Başbakan 
Başdanışmanı ile görüşeceğini 
ifade eden Pekcan, yarın da Hol-
landa, İsviçre, Güney Afrikalı ba-
kanlarla görüşmelerinin olacağını 
bildirdi. Pekcan, ikili ticaret için bu 
görüşmelerin son derece önemli 
olduğunu dile getirerek, “Ayrıca, 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ba-
kanlar Toplantılarına, panellere 
katılacağız. Kalkınma İçin Yatırım-
ların Kolaylaştırılması Paneli’ne, 
bakanların e-ticaret konusunda bir 
bildiri yayınlaması doğrultusunda 
düzenlenecek panele katılacağız.” 
diye konuştu. Aynı zamanda Tür-
kiye’de yatırım yapmayı düşünen 
dünya çapındaki bazı firmalardan 
randevu talepleri olduğuna dikkati 
çeken Pekcan, “General Electric’in 
zaten yatırımları var, onlardan ta-
lep geldi. P&G ve Alibaba’nın da 
görüşme talepleri var.” ifadeleri-
ni kullandı. Pekcan, Türkiye’nin 
tam bir fırsatlar ülkesi olduğunu 
belirterek, şöyle konuştu: “Tür-

kiye, ticaret savaşlarının olduğu 
bu dönemi çok iyi değerlendirdi. 
İş dünyamızın ne kadar dinamik 
olduğunu da biz burada görmüş 
olduk. Türkiye’de mevcut ulusla-
rarası yatırımcılarımız var. Bunlar 
Türkiye’deki potansiyeli çok daha 
iyi görüp değerlendirebildikleri için 
yeni yeni yatırımlara giriyorlar ve 
kapasite artışına gidiyorlar. Esa-
sında bunlar uluslararası platform-
larda ve kendi ülkelerinde bir nevi 
Türkiye’nin elçisi de oluyorlar.”

“TİCARETTE KORUMACILIK 
ÖNLEMİNE TABİ HACİM 

10 KAT ARTTI”
Ticaret savaşlarının son dö-

nemde artış gösterdiğini ifade eden 
Pekcan, bunlar nedeniyle küresel 
ticari yatırımların azaldığını, belir-
sizliklerin arttığını, bundan bütün 
dünya ekonomisinin etkilendiğini 
dile getirdi. Pekcan, korumacılık 
önlemlerine tabi ticaret hacminin 
2017’de 79 milyar dolar olduğu 
bilgisini vererek, şöyle devam etti:

“Korumacılık önlemlerine tabi 
ticaret hacmi Ekim 2019 itibarıyla 
747 milyar dolara yükselmiş, 10 
katına yakın bir artış var. Türkiye 
açısından değerlendirildiğinde, 
2017’deki ticaret politikaları ön-
lemlerine tabi ihracatı 853 milyon 
dolar. 2018’de bu rakam 7,2 mil-
yar dolara, 2019’da 10,8 milyar 
dolara çıktı ancak dünya böyle bir 
trendde iken Türkiye olarak çok 
başarılı bir sene geçirdik. Geçen 
yıl yüzde 2,04 artışla 180,5 mil-
yar dolar ihracat gerçekleştirdik. 
DTÖ’nün Eylül 2019 sonu itibarıy-
la açıkladığı verilere göre, dünyada 
en büyük ihracatçı 50 ülkenin ih-
racatının ortalama yüzde 2,7 azal-
dığını görüyoruz. Türkiye’de ise 
aynı dönemde ihracatta yüzde 2,6 
artış var. Biz dünya sıralamasında 
artış oranı bakımından 7’nci, değer 
bakımından da 5’inci sıradayız. Bu 
konjonktürü pozitife çevirmek için 
fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz 
ve iş dünyamızla beraber bunları 
değerlendirmeye çalışıyoruz.” n AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masa-
sı’nda soruları yanıtladı, değerlen-
dirmelerde bulundu. “Son dönemde 
grip vakalarında artış gözleniyor. 
Türkiye’de bir grip salgını var mı? 
Talep artışından dolayı grip tedavi-
sinde kullanılan ilaçlara erişimde so-
run yaşanıyor mu?” sorusuna Koca, 
“Grip vakalarında bu yıl geçen yıla 
göre değişen bir oran söz konusu 
olmadı.” yanıtını verdi. Koca, Dün-
ya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, 
dünyada grip vakalarında ölümlerin 
290 bin ile 650 bin arası olduğunu, 
özellikle 5 yaş altı çocukların ve 65 
yaş üstü erişkinlerin, kronik hasta-
lığı bulunanların, hamilelerin risk 
taşıdığını ifade etti. Bu grubun, gri-
be karşı daha dikkatli davranması 
gerektiğinin altını çizen Koca, ilk 
48 saatte erken dönem tedavinin 
önemine işaret etti. Koca, tedavinin 
hekim tavsiyesiyle yapılması gerek-
tiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: 
“Piyasada yer yer ‘grip ilaçlarının 
olmadığı’ şeklinde birtakım haberler 
oldu. Buradan çok net söylüyorum, 
şu an piyasada 350 bin kutu şurup, 
700 bin kutu tablet formu ve 600 
bin de Sağlık Bakanlığı depolarında 
olmak üzere 1 milyon 650 bin kutu 
ilacımız var. Ayrıca ilgili firma ile de 
görüşerek 200 bin kutu yine piyasa-
ya verildi. Ay sonuna kadar da 1 mil-
yona tamamlanması şeklinde konu-
şuldu. Bu anlamda herhangi bir ilaç 
sorununun olmadığını çok rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Bu konuda herhangi 
bir tereddüt içinde asla vatandaşı-
mız olmasın.”

“KALABALIK ORTAMLARDAN 
UZAK DURULMALI”

Vatandaşlardan bu dönemde, 
kalabalık ortamlardan ve gripli has-
talardan uzak durmalarını isteyen 
Koca, istirahat ve bol sıvı tüketme-
nin önemine işaret etti.

Bakan Koca, gribin kalabalık 
ortamlarda hapşırmayla geçebildi-
ğini anımsatarak, gripli çocuk veya 
erişkinlerle temastan kaçınılması, el 
hijyenine önem verilmesi gerektiği-
ni söyledi. Gribin, hapşırık ve burun 
akıntısının yanında ateş, yaygın vü-
cut ve baş ağrısı, halsizlik ve kırgın-
lık gibi ağır belirtilerinin bulunduğu-
nu aktaran Koca, her hapşırığın grip 
olmadığını, bunlara soğuk algınlığı 
ve benzeri tanılar da konulduğunu 
kaydetti. Koca, “İnfluenza virüsü-
ne maruz kalındığında ilk 48 saatte 
mi tedaviye başlanmalı?” sorusu-
na, “Antiviral ajanların ilk 48 saatte 
daha çok etkili olduğunu biliyoruz. 
Bunun da hekim kontrolünde veril-
mesini öneriyoruz.” yanıtını verdi.

“TEDİRGİN OLMAYA GEREK YOK”
Şu anda mevsimsel gribin yarı-

sında “H1N1” ajanının etkili oldu-
ğunun bilindiğini dile getiren Koca, 
“Bu anlamda artık ‘domuz gribi’ 
adlandırmasını yapmıyoruz, rutin, 
mevsimsel bir grip ajanının olduğu-
nu biliyoruz. Tedirgin olmaya gerek 
yok.” dedi.

Koca, “Grip aşılarının etkinli-
ğinin” sorulması üzerine, şunları 
kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü her 
yıl bir önceki yılın suçlarını tespit 
ederek grip aşısının neyi içermesi 
gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirmede 
bulunur ve grip aşısı ona göre üre-
tilir. Bu yıl içinde üretilen, piyasada 

olan grip aşısının var olan viral ajan-
lara etkisinin olduğunu biliyoruz. 
Grip virüsünün mutasyona uğradı-
ğını biliyoruz. Büyük mutasyon yok. 
Büyük mutasyonlar olduğunda yeni 
viral ajanların devreye girdiğini bili-
yoruz. Bu anlamda endişe edilecek 
bir durumun olmadığını, varolan 
mevsimsel ajanların söz konusu 
olduğunu, piyasada bulunan grip 
aşısının da bilinen bu viral ajanlara 
etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.”
“İLAÇLARIN TAKİBİNİ YAPIYORUZ”

“Grip ilaçlarının eczanelerde 
bulunmadığı söyleniyor. Bu konuda 
değerlendirmeniz nedir?” sorusuna 
Bakan Koca, “İlaçla ilgili bir sıkıntı-
mız yok. Özellikle bizim İlaç Takip 
Sistemi adını verdiğimiz, kendi ya-
zılımımız olan, çok etkili ve güveni-
lir kullandığımız bir sistemimiz var. 
Buradan biz ilaçların ne kadar oldu-
ğunu, nerede eksiğimiz olduğunu 
görebiliyoruz. Üreticiden eczaneye 
kadar takibi çok rahatlıkla yapabili-
yoruz.” cevabını verdi. Koca, ilaçla-
rın 4’te 1’inin İstanbul’a verildiğini 
belirterek, “Geçen yıl rakamaları ile 
kıyaslandığında grip sayısında bir 
artış olmadığını, yeni bir ajanın söz 
konusu olmadığını, bu anlamda bir 
risk taşımadığını söyleyebilirim.” 
ifadelerini kullandı. Şubatta yapıl-
ması beklenen kur güncellemesi 
öncesinde piyasada ilaç sıkıntısı 
yaşandığı iddiaları ve talebin yoğun 
olduğu ilaçlara erişimde sıkıntı olup 
olmadığı sorulan Koca, şu yanıtı ver-
di: “Şunu çok rahat söyleyebilirim, 
piyasada bulunan ilaç sayımız 7 bin 
681. Avrupa İlaç Ajansının sitesinde 
bugün 120-150 ilacın eksik olduğu-
nu görürsünüz. Birçok sebebi ola-
bilir ama genelde anlık, dönemsel 
talep artışları olabilir. Yer yer birta-
kım fiyat sorunları yaşanabilir, ham 

madde sorunları yaşanabilir. Türki-
ye’de ise 7 bin 681 ilacın piyasada 
olduğunu ve şu an piyasada olma-
yan ilacın bile yani ruhsat almamış 
ama hasta için faydalı olduğunu 
söyleyen hekimin reçetelendirdiği 
‘yeni nesil’ ilaçları bile yurt dışından 
tedarik edebilirliğimiz söz konusu. 
2019’da bu ilaçlar için toplam har-
canan 3,2 milyar lira oldu.”

“ŞU AN TÜRKİYE İÇİN HERHANGİ 
BİR KORONAVİRÜSÜ RİSKİ SÖZ 

KONUSU DEĞİL”
Çin’de ortaya çıkan ve Dünya 

Sağlık Örgütünün de önlem alın-
ması çağrısında bulunduğu korona-
virüs konusunda Türkiye’nin hangi 
önlemleri alacağına ilişkin soru üze-
rine Bakan Koca, bunun nezleden 
SARS’a kadar giden hastalıkların 
sebebi olabilecek bir virüs olduğunu 
dile getirdi. Çin’in Wuhan şehrinde 
zatürre geçiren bir hastada daha 
önce tespit edilmeyen bir virüsün 31 
Aralık’ta tespit edildiğini bildiklerini 
belirten Koca, dün itibarıyla da 295 
vakada aynı tespitin yapıldığını dile 
getirdi. 

Dünya Sağlık Örgütünün ko-
nuya ilişkin tedbirlerin alınması 
yönünde yaklaşımı olduğunu ifade 
eden Koca, “Bizde şu an herhan-
gi bir hastanın hatta riskli hastanın 
olmadığının altını özellikle çizmek 
istiyorum.” dedi. Çin’in Wuhan şeh-
rinden Türkiye’nin hava yolu şirket-
lerinin seferi bulunmadığını ancak 
Çin hava yollarının haftada 3 defa 
sefer yaptığını anlatan Koca, “Hudut 
ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğümüzün bu noktada ilk 
günden itibaren yoğun bir gayreti 
var.” diye konuştu. 

“TÜRKİYE’DE TRANS YAĞLAR 
YASAKLANMALI”

Pek çok hastalığın nedeni olarak 

görülen trans yağların tamamen 
yasaklanmasına ilişkin bir düzenle-
menin gündemde olup olmadığını 
sorulması üzerine Koca, 15 yaş üstü 
vatandaşların yüzde 31,5’inin obez, 
yüzde 34’ünün de fazla kilolu oldu-
ğunu söyledi. Obezitenin büyük bir 
halk sağlığı sorunu olduğunu belir-
ten Koca, birçok hastalığı da tetik-
leyen obezitenin nedenleri arasında 
da trans yağın önemli bir yer tuttu-
ğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da obezite 
ve trans yağ kullanımı konusun-
da hassasiyet gösterdiğini belirten 
Koca, şunları kaydetti:

“Özellikle yüzde 2’yi geçme du-
rumunda belirtilmesi şeklinde bir 
mevzuatımız var. Trans yağların 
son derece zararlı olduğunu, kalp ve 
koroner hastalık grubu içinde cid-
di anlamda risk taşıdığını biliyoruz. 
Bu anlamda da dünyada her geçen 
gün trans yağ yasaklanma noktası-
na doğru gidiyor. 2023’e kadar da 
Dünya Sağlık Örgütünün trans yağ-
ların devre dışı kalmasına yönelik de 
bir yaklaşımı var. 2018’de Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yasaklandı. 
Bu arada İsveç, İsviçre, Norveç’te 
de yasaklandığını biliyoruz. Avrupa 
Birliği ülkelerinde 2021 yılının Nisan 
ayına kadar bir geçişle yasaklanması 
karara bağlandı. Türkiye’de, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da çok hassas 
olduğu bu konuda, vatandaşlarımız 
için çok zararlı olduğunu bildiğimiz 
trans yağların yasaklanması gerek-
tiğini inanıyoruz. Bu konuda teknik 
boyutuyla bir çalışmamız var. Yüce 
Meclisimizin bu anlamda alabileceği 
bir kararın önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Yasal düzenlemenin ge-
rekli olduğuna ve mutlak yapılması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda 
teknik çalışmamızı da hazırladık, bu 
konu ile ilgili de yüce Meclisimizin 
alacağı kararı önemsiyoruz.” Türki-
ye’de de ürünlerdeki trans yağ oranı 
yüzde 2’yi geçtiğinde vatandaşlara 
bildirmek yerine trans yağın ya-
saklanması gerektiğini vurgulayan 
Koca, “Obezitenin bu kadar arttığı, 
sağlık sorunun bu kadar ciddi oldu-
ğu bir durumda trans yağların halen 
kullanılıyor olması asla doğru değil.” 
dedi. Trans yağların yasaklanmasına 
ilişkin düzenleme konusunda Koca, 
“Meclis’in yaklaşımı önemli, düzen-
lemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği 
kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde ya-
saklanabilir.” ifadesini kullandı.

BESLENME KONSEYİNİN İLK 
GÜNDEMİ “TRANS YAĞ VE EKMEK”

Beslenme konusunda yetkili, 
yetkisiz birçok kişinin açıklamalar-
da bulunduğuna işaret eden Koca, 
ortaya çıkan bilgi kirliliğini ve kafa 
karışıklığını önlemek amacıyla 9 ba-
kanlığın, sivil toplum kuruluşlarının, 
bilim kurullarının içinde yer aldığı 
Beslenme Konseyi’nin kurulduğunu 
hatırlattı. Koca, “Beslenme Konse-
yi’nin trans yağ, ekmek, tuz, tavuk 
eti gibi birçok kimsenin hakkında 
birçok şey söylediği konularla ilgili 
genel değerlendirmesi oldu, bu ça-
lışmalar bitti. Konseyin çalışmalarını 
bir lansmanla açıklayacağız.” dedi. 
Bakan Koca, vatandaşları doğru 
bilgilendirmek için ilerleyen hafta-
larda ilk olarak trans yağ ve ekmek 
konusunda toplantı düzenleneceğini 
aktardı. n AA

Son dönemde artan grip vakalarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an Türkiye için herhangi bir 
koronavirüsü riski söz konusu değil. Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim” dedi

Türkiye için risk yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA’ya konuk oldu, 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Analig Cimnastik İl 
Seçmeleri tamamlandı

Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli 
takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla düzenlenen 
Anadolu Yıldızlar Liginin ilk aşaması olan Analig Cimnas-
tik İl Seçmesi Müsabakalarında Konya’yı temsil edecek 
sporcular belli oldu. 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde Yunus 
Emre Uyar Cimnastik Salonunda yapılan, sporcuların tüm 
hünerlerini sergilediği ve birbirinden çekişmeli yarışmala-
ra sahne olan Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik İl Seçme-
sinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Erkekler: 1.Mevlüt Kaan Soylu, 2.Ahmet Saim Çelik, 
3.Muhammet Eren Sezer

Kızlar: 1.Göksu Can, 2.Zümra Begüm Toker, 3.Elif 
Berru Kayak oldu. n SPOR SERVİSİ

Konya 3 bant bilardo 
heyecanı sona erdi

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Tem-
silciliği tarafından 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ger-
çekleştirildi.

Toplam 104 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen tur-
nuva sonucunda Serdal Semen 1’inci, Fatih Güven 2’nci 
olurken, Mustafa Ceylan ve Ercan Dağlı üçüncülüğü pay-
laşan isimler oldu. Bilardo severlerin yoğun ilgi gösterdiği 
final karşılaşmasından sonra dereceye giren sporcular 
önümüzdeki Şubat ayında Antalya’da gerçekleştirilecek 
olan Türkiye Şampiyonasında Konya’yı temsil edecekler.
n SPOR SERVİSİ

Karapınarlı antrenör 
Karabacak’ın mutlu günü
TFF 1. lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor 

futbol takımı alt yapı antrenörü ve Beden Eğitim öğret-
meni Ahmet Karabacak, Karapınar Yeni Belediye düğün 
salonunda yapılan Törenle Ahmet Kurtçu’nun kızı Merve 
Kurtçu ile nişanlandı. Karapınar Zafer mahallesi muhtarı 
Yaşar Karabacak’ın oğlu olan Ahmet’ Karabacak’ı bu mut-
lu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Nişan törenine çok 
sayıda davetli katıldı.

Genç Çiftin nişan yüzüklerini CHP ilçe başkanı Haydar 
Karabacak taktı. n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar yeni 
uzununu buldu 

Sezonun ilk yarısında istikrarsız bir görüntü sergileyen ve ilk devreyi 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 
tamamlayan Konyaspor Basketbol, ikinci yarı için hamlelerine başladı. Shaquille Goodwin ile yollarını 

ayıran Dev Kartallar, Trey Porter’ı kadrosuna kattı. Porter, Konya’ya gelerek çalışmalara başladı

Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, ikinci yarı hazırlık-
larına devam ediyor. Sezonun ilk yarısın-
da istikrarsız bir görüntü sergileyen Dev 
Kartallar, transfer çalışmalarına hız verdi. 
İlk devrede özellikle pota altından istediği 
verimi alamayan Yeşil Beyazlılar, geçtiği-
miz günlerde Shaquille Goodwin ile yolla-
rını ayırmıştı. Dev Kartallar, Düzce Bele-
diyespor’un Amerikalı uzunu Trey Porter’ı 
kadrosuna kattı.

İLK YARININ RİBAUND KRALI
Sezonun ilk yarısında beklediği verimi 

alamadığı Shaquille Goodwin ile yollarını 
ayıran Konyaspor Basket, yeni yabancı 
uzununu buldu. Yeşil-beyazlı ekip, TBL 

ekiplerinden Düzce Belediyespor’da for-
ma giyen 23 yaşındaki Amerikalı pota altı 
oyuncusu Trey Samuel Porter ile anlaşma 
sağladı. 

Porter’ın bu haftaki Gemlik maçında 
forma giymesi bekleniyor. Kolej Ligi’nden 
sezon başında Türkiye’ye gelen Amerikalı 
oyuncu, Düzce forması ile ligde 13 maçta 
ortalama 26 dakika parkede kalarak 14,7 
sayı, 10,9 ribaunt, 1,9 blok ortalamaları 
tutturmuş ve ilk yarının ligde ribaunt kralı 
olmuştu.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Konyaspor Basketbol’un yeni transferi 

Trey Samuel Porter Konya’ya gelerek ta-
kıma katıldı. Konyaspor Basketbol’un son 

antrenmanında da yer alan genç oyuncu, 
takım arkadaşları ve yeni hocası ile tanışa-
rak takıma dahil oldu. 

Sezonun ilk yarısında pota altından 
verim alamayan Konyaspor Basketbol Trey 
Samuel Porter’a çok güveniyor. Özellikle 
hücumda topu pota altına indirmekte zorla-
nan, savunmada ise dönen toplarda zafiyet 
yaşayan Yeşil Beyazlılar, bu sıkıntıyı Trey 
Samuel Porter ile çözmeyi planlıyor.

NİHAT MALA SİNYALİNİ VERMİŞTİ
İlk yarıda istediği sonuçları alamayan 

Konyaspor Basketbol’da genel menajer Ni-
hat Mala, kadrodaki değişikliğin sinyalini 
vermişti. Verim alınamayan oyuncularla 
yollarını ayıracaklarını söyleyen Mala, 

“Yönetim ile oturup konuşacağız. Bazı ve-
rim alamadığımız oyuncular var. Gerekli 
müdahaleleri yapıp ikinci yarıda daha iyi 
hale geleceğiz. Hoca ile ilgili bir gündemi-
miz yok. O da sorunların farkında. Sorun-
ların çözümü noktasında heyecanı yüksek. 
İlk yarıda iyi maçlar da oynadık. Bandırma 
Kırmızı ile oynadığımız karşılaşma gibi var-
lık gösteremediğimiz maçlar da oldu. Üste-
sinden geleceğiz. Önümüzde oynanmamış 
15 maç var. Gerekli değişiklikleri yaparak 
Süper Lig için yeniden iddialı hale gelece-
ğiz. Play-Off’a son sıradan bile girsek yine 
mutlu sona ulaşacak kaliteye sahibiz. Ta-
raftarımızdan ikinci yarıda destek bekliyo-
ruz” diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konya Dart Ligi’ne yoğun ilgi
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Dart İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer 
alan ‘Konya Dart Ligi 1. Ayak Müsabaka-
ları’ 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapıldı. 
Küçükler, Yıldızlar Gençler ve Büyükler 
kategorisinde 2 gün boyunca çekişmeli 
mücadelelere sahne olan Dart müsabaka-
larına 167 sporcu katıldı. Müsabakalar so-
nucunda dereceye giren sporculara düzen-
lenen törenle madalyaları takdim edildi. 
Konya Dart Ligi 1. Ayak Müsabakalarında 
dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Küçükler Karma: 1.V.Eren Pem-
be, 2.Ayşenaz Alakır, 3.M.Emin Üstün, 
4.Y.Arda Korucu

Yıldız Erkekler: 1.Seyit Ali Koçak, 2.Ali 
Hanlı, 3.Halil Altay, 4.Yasin Demirbaş

Yıldız Kızlar: 1.Havvanur Karaman, 
2.Ayşegül Yılmaz, 3.Sudenaz Kulcu, 4.Eb-
rar Akdağ

Genç Erkekler: 1.Seyit Ali Koçak, 
2.Emirhan Kümük, 3.Mehmet Enes Erik, 
4.Yasin Demirbaş

Genç Kızlar: 1.Havvanur Karaman, 
2.Ayşegül Yılmaz, 3.Ayşe Beyza Yaralı, 
4.Fazilet Dilara Aldemir

Yıldız Erkekler (Eşli): 1.S.Ali Ko-
çak-Halil Altay, 2.İsmail Saygılı-Osman 
Küçük, 3.M.Enes Erik-Yasin Demirbaş, 
4.Ali Hanlı-Hasan Berat Çiçek

Yıldız Kızlar (Eşli): 1.Havvanur Kara-
man-Sudenaz Kulcu, 2.Sümeyye Özde-
mir-İrem Nur Yıldız, 3.A.Beyza Yaralı-Sul-
tan Atçeken, 4.Senanur Açıkgöz-Ebrar 
Akdağ

Küçükler Karma (Eşli): 1.V.Eren Pem-
be-M.Emin Çözge, 2.M.Emre Kalaycı, 
3.Ayşenaz Alakır-Emel Hendevi, 4.Y.Arda 
Korucu-Alper Bingöl

Kriket (Büyükler): 1.Mehmet Sert, 
2.Halil Altay, 3.İsmail Saygılı, 4.Osman 
Küçük

Kriket (Küçükler): 1.Durmuş Efe Aydın, 
2.Yusuf Arda Kurucu, 3.Abdülkadir Şevik, 
4.Alper Bingöl
n SPOR SERVİSİ

Kılca: Karatay sporda da ülkemizin yüz akı
Karatay Belediye Spor Kulübü Kick 

Boks Takımı’ndan Fatmanur Aydın, Türkiye 
Kick Boks Federasyonu’nun 2020 Faaliyet 
programında yer alan Türkiye Açık Kick Boks 
Turnuvası’nda Genç Bayanlar kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu oldu. 

Şampiyonu tebrik eden Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Karatay, her alanda 
olduğu gibi sporda da ülkemizin yüz akı 
olmaya devam edecek” dedi. 

Bu yıl 11-19 Ocak tarihleri arasında 
Antalya’da yapılan ve Türkiye Kick Boks 
Federasyonu’nun 2020 Faaliyet programında 
yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda 
Karatay’ı temsil eden Fatmanur Aydın, Genç 
Bayanlar Low Kick 70 kiloda tüm rakiplerini 
yenerek şampiyon oldu.

Karatay Belediye Spor Kulübü Kick Boks 
Takımı’ndan 7 sporcu ile katılan şampiyonada 
elde edilen söz konusu birincilikle Karatay, 
birçok alanda olduğu gibi sporda da önemli 
mesafeler kat etmiş oldu.

BAŞKAN HASAN KILCA, 
FATMANUR AYDIN’I TEBRİK ETTİ 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
da elde ettiği büyük bir başarıyla Karatay’ın 
gururu olan Fatmanur Aydın’ı tebrik etti. 

Başkan Hasan Kılca, “Fatmanur Aydın, 
elde ettiği bu güzel başarıyla gururumuz oldu. 
Karatayımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendisini 
tebrik ediyorum. 3 bin 500’e yakın sporcunun 
katılımıyla düzenlenen şampiyonada elde 
edilen bu başarıyla kültür, sanat, tarih ve daha 
birçok alanda olduğu gibi sporda da önemli bir 
mesafe kat ettiğimizi gösterdik. Karatayımız, 
her alanda olduğu gibi sporda da ülkemizin 
yüz akı olmaya devam edecek. Karatay Spor 
Kulübümüzün yöneticileri, hocaları ve başarılı 
sporcuları sayesinde daha birçok madalyalar 
geleceğinden şüphem yok. Ben, bu vesileyle 
göğsümüzü kabartan kulüp yöneticilerimizi, 
hocalarımızı, sporcularımızı ve ailelerini bir 
kez daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ



Rakip Galatasaray 
kupa mesaisinde 

Hafta sonu Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, 
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün 
Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda 
oynanacak maç, saat 20.30’da başlayacak ve A Spor’dan 
canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan 
düdük çalacak. İki takım arasında Rize’de oynanan turun 
ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul’daki müsabakada ga-
lip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiye-
tin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor 
ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf 
olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, 
uzatmalara gidecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan 
Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle 
tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Ste-
ven Nzonzi, Çaykur Rizespor’a karşı forma giyemeyecek. 

Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı 
takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u iki maç sonunda 
eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. 
turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takı-
mı 1074 Çankırıspor’u kupa dışına itti. Karadeniz temsilci-
si, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor’u 
eleyerek son 16 turuna kaldı. n AA

İttifak Holding 
Konyaspor’a ceza yolda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi ile Hes Kablo 
Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic’i Profesyonel Futbol 
Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıkla-
maya göre, Beşiktaş müsabakasında oyundan atılan Uğur 
Çiftçi ile Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören 
Zoran Kvrzic, kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli ola-
rak PFDK’ye gönderildi. Hukuk Müşavirliği, ayrıca Süper 
Lig’den Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel 
Denizlispor’u saha olayları, Galatasaray’ı çirkin ve kötü te-
zahürat, Demir Grup Sivasspor’u ise 6 futbolcusunun sarı 
kart, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım 
halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ye 
yolladı. Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam da sportmen-
liğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin 
Kuruluna sevk edildi.n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EÜ SİVASSPOR 18 12 4 2 37 17 20 40
2.S, BAŞAKŞEHİR 18 10 6 2 36 18 18 36
3.TRABZONSPOR 18 10 5 3 41 19 22 35
4.FENERBAHÇE 18 10 4 4 36 21 15 34
5.A.  ALANYASPOR 18 9 5 4 36 17 19 32
6.GALATASARAY 18 8 6 4 25 16 9 30
7.BEŞİKTAŞ 18 9 3 6 28 24 4 30
8.GÖZTEPE 18 7 5 6 22 20 2 26
9.Y. MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24
10.GAZİANTEP FK 18 6 6 6 26 30 -4 24
11.Ç. RİZESPOR 18 7 2 9 19 27 -8 23
12.Y. DENİZLİSPOR 18 6 4 8 20 25 -5 22
13.GENÇLERBİRLİĞİ 18 4 6 8 28 34 -6 18
14.İH KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18
15.KASIMPAŞA 18 4 3 11 26 40 -14 15
16.ANTALYASPOR 18 3 5 10 15 36 -21 14
17.ANKARAGÜCÜ 18 2 6 10 15 35 -20 12
18.HK KAYSERİSPOR 18 2 4 12 17 47 -30 10

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Kritik maçta Gencerler düdük çalacak Konyaspor hazırlıklarını devam ettiriyor
İttifak Holding Konyaspor’un, 

Galatasaray ile oynayacağı karşılaş-
mada Koray Gençerler düdük çala-
cak. TFF’den yapılan açıklamayla 
Süper Lig 19. hafta karşılaşmalarını 
yönetecek hakemler belli oldu. İttifak 
Holding Konyaspor ile Galatasaray 
arasında Konya Büyükşehir Beledi-
ye Stadyumu’nda oynanacak olan 
karşılaşmanın orta hakemi Koray 
Gençerler olurken, Gençerler’in yar-
dımcılıklarını Bahattin Duran ve Vol-
kan Ahmet Narinç yapacak. Caner Ak 
da müsabakanın dördüncü hakemi 
olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi 
görevinde ise Serkan Tokat yer ala-
cak. Süper Lig’de 19. hafta maçla-
rını yönetecek hakemler açıklandı. 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulundan yapılan açıkla-
maya göre, ligin 19. haftasında görev 
alacak hakemler şunlar:

Yarın: 20.00 Gençlerbirliği-Gazi-
antep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi: 14.00 Hes 

Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 
Cüneyt Çakır, 17.00 Kasımpaşa-Ay-
temiz Alanyaspor: Özgür Yankaya, 
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşe-
hir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar: 13.30 Yukatel 
Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut 
Meler, 16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hü-

seyin Göçek, 19.00 İttifak Holding 
Konyaspor-Galatasaray: Koray Gen-
çerler

27 Ocak Pazartesi: 20.00 Demir 
Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ab-
dulkadir Bitigen, 20.00 BtcTurk Yeni 
Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulu-
soy n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, Süper 
Lig’in 19. haftasında 26 Ocak 2020 
Pazar günü evinde oynayacağı Ga-
latasaray maçı hazırlıklarında günü 
yapılan antrenmanla geride bıraktı.

Dün saat 14.00’te Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman ve yardımcı 
antrenörler gözetiminde, Kayacık 
Tesisleri’nde yapılan antrenmanın 
ilk bölümünde oyuncular salonda iki 

grup halinde CORE ısınma ve ağırlık 
çalışması yaptı. Riad Bajic’in saha 
çalışmasına katılmadığı antrenman-
da Deni Milosevic, fizyoterapist Salih 
Kırışka, Ferhat Öztorun ise fizyotera-
pist Arif Yıldırım yönetiminde takım-
dan ayrı çalıştı. Yeşil Beyazlılar’ın 
çalışmasında yeni transfer Guilher-
me de yer aldı. Brezilyalı deneyimli 
solbekin takıma kolay uyum sağladı-

ğı gözlemlendi.  Koşu ve ısınma-ça-
bukluk hareketleri ile başlayan ant-
renmanın saha bölümünde tempolu 
koşu çalışması yapan oyuncular 10’a 
10 oyun ve 5’e 5 oyunla antrenmanı 
tamamladı.

Anadolu Kartalı zorlu Galatasaray 
maçının hazırlıklarına bugün saat 
14.00’te yapacağı antrenmanla de-
vam edecek. n SPOR SERVİSİ

Akademiden bir 
yıldız adayı daha!
İttifak Holding Konyaspor, Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi’ne yaptığı yatırımın meyvelerini 

toplamaya başladı. Geçen sezon profesyonel olan Erdon Daci ve Ali Karakaya gibi isimlerin 
ardından 17 yaşındaki milli yıldız Şener Kaya da profesyonel sözleşmeye imza attı

İttifak Holding Konyaspor, uzun süredir 
büyük değer verdiği ve önemli yatırımlar 
yaptığı altyapının meyvelerini toplmaya 
başladı. Ali Karakaya ve Erdon Daci gibi 
altyapı tandanslı isimleri kadrosunda bu-
lunduran Yeşil Beyazlılar, bir süredir A 
takım ile idmanlara çıkan Şener Kaya ile 
de profesyonel sözleşme imzaladı. Genç 
oyuncu “Konyaspor’a yıllarca aidiyetle 
hizmet etmek istiyorum” dedi.

KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM
İttifak Holding Konyaspor 2003 do-

ğumlu akademi futbolcusu Şener Kaya 
ile profesyonel sözleşme imzaladı.  Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza 
törenine genç oyuncu Şener Kaya’nın yanı 

sıra, Konyaspor sportif direktörü Mehmet 
Yıldırım, kulüp menajeri Seçkin Özdil, 
Akademi Koordinatörü Taner Ay, altyapı 
antrenörlerinden Çağdaş Çankaya katıl-
dı. İmza töreninde açıklama yapan Şener 
Kaya “İlk lisansım Konyaspor’da çıktı. 
Gözümü Konyaspor’la açtım. Ve yıllarca 
bu formaya tam aidiyetle hizmet etmek 
istiyorum. Son yıllarda sayın Başkanımız 
Hilmi Kulluk’un büyük gayretleriyle futbol 
akademimizde çalışma ve yaşam şartla-
rımız neredeyse Süper Lig takımlarının 
standartlarına çıkarıldı. Arkadaşlarımla 
bu dönem içinde kendimizi tamamen Kon-
yaspor’a ve eğitimimize verdik. Sonunda 
da şükürler olsun ki bu noktaya geldik. 
Aslında futbol akademisinde forma giyen 

arkadaşlarımız için de ayrıca önemli bir 
sorumluluk üstlendik. Çok çalışıp kulübü-
müze şehrimize büyük katkılar sağlamak 
istiyoruz. Böylelikle aşağıdan yukarıya 
geçişin daha da kolaylaşacağına inanıyo-
ruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. 
Başta Başkanımız olmak üzere, akademi 
koordinatörümüz Taner Ay’a, bize emek 
veren antrenörlerimize, takım arkadaşla-
rıma, Tatlıcak Tesislerinde hayatımızı ko-
laylaştıran yardımcı personellerimize çok 
teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” 
şeklinde konuştu.  Konyaspor’da 77 numa-
raları formayı giyecek olan orta saha - ka-
nat oyuncusu Şener Kaya’nın 18 yaşından 
küçük olması nedeniyle resmi sözleşme 
2.5 yıl üzerinden yapıldı.

ŞENER KAYA KİMDİR?
2003 yılında Bitlis’te doğan Şener 

Kaya, futbola amatör olarak okul takımın-
da başladı. 2015 yılında Konyaspor seç-
melerine katılan genç oyuncu yeteneği ile 
Konyaspor Futbol Akedemisi antrenörleri-
nin dikkatini çekerek, Konyaspor altyapı-
sına kabul edildi. Çeşitli yaş gruplarında 
Konyaspor’da forma giyen genç yıldız ada-
yı geçen sezondan itibaren de milli takıma 
çağırılmaya başladı. 

Her iki kanatta da oynayabilen Şener 
Kaya, hızı ve kolay adam eksiltebilme 
özellikleri ile dikkat çekiyor. Şener bir 
süredir Konyaspor ile antrenmanlara çıkı-
yordu.
n SPOR SERVİSİ
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