
Savunmayla 49 milyon dolarlık ihracat Yeni üstgeçitlerin yapımına başlandı
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre, 
savunma ve havacılık 
sanayisi, geçen yıl 
ihracat performansını 
yüzde 17 artırdı ve 
2018 yılını 2 milyar 
35 milyon 334 bin 
dolarlık rekorla kapattı. 
Konya’nın savunma 
sanayi sektöründeki 
ihracata katkısı bir 
önceki yıla göre yüzde 
30 artarak 49 milyon 
617 bin dolara çıktı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin farklı 
noktalarında ekonomik 
ömrünü tamamlayan 
yaya üst geçitlerini ye-
niliyor. Yıkımı tamam-
lanan İstanbul Yolu ve 
Beyşehir Yolu üzerindeki 
eski yaya üst geçitlerinin 
yerine yürüyen merdi-
venli, alttan ısıtmalı yeni 
üst geçitlerin yapımına 
başladı. Üstgeçitlerin 
100 günde bitirilmesi 
hedefleniyor.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Karatay, tarihi mirasa sahip çıkıyor 
Karatay Akçeşme Mahallesi Ak-
çeşme Sokakta bulunan yüz yıldan 
fazla geçmişe sahip tarihi Konya 
evi, Karatay Belediyesi’nin özverili 
çalışmaları ile aslına uygun olarak 
restore ediliyor. Çalışmaları yerinde 
inceleyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’ın köklü 
geçmişinin izlerini taşıyan tarihi 
binanın restorasyonunun binanın 
özellikleri ve yansıttığı mimari 
yapıya uygun olarak sürdürüldüğünü 
vurguladı. n SAYFA 11’DE

04 Beyşehir’deki gece 
vatandaşı coşturdu 06 Buzlanma kazaya

neden oldu 11 Selçuklu’da 4229
çiftin nikahı kıyıldı

ENERJİ, GELECEK 
İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

YOĞUN KARLA 
MAHSUR KALDILAR

Meram Belediye Başkanı Toru: 

Büyükşehir ekipleri kurtardı 

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Topluluğu üye-
si bir grup öğrenci Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’yu makamında ziyaret etti. Konunun önemine 
vurgu yapan Başkan Toru, “İnsanlığın geleceğini 
şekillendiren en önemli öncelik enerji” dedi.

Derebucak’ta piknik amacıyla çıktıkları dağlık 
alanda yağan yoğun kardan dolayı mahsur kalan 
10 kişi Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
kurtarıldı. Aksaray’da da 2 kişiyi AFAD kurtardı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

İSTİŞAREYE BÜYÜK 
ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Altay’dan esnaf ziyareti 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek 
sohbet etti. Başkan Altay, “Hemşehrilerimizle is-
tişareye büyük önem veriyoruz. Esnafımızın ve 
vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim birinci 
önceliğimiz. Çünkü onlara hizmet etmek için bura-
dayız” dedi.

n HABER MERKEZİ

Obruklar için 
araştırma önergesi

Konya, tarımda 
ilk sırada

Kadınlara her 
alanda destek

Çuvalın içinde 
yardım beklediler

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Konya’nın çev-
resi ve Karapınar ilçesindeki 
obruklardan kaynaklanan risk 
alanlarının tespitinin yapılması 
ve obruklardan kaynaklanabi-
lecek mağduriyetlerin yaşan-
maması için Meclis Başkanlığı-
na araştırma önergesi verdi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya 2017 yılında, Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla’dan yüzde 2,1 
pay aldı. Konya, tarım sektö-
ründe yüzde 5,8 pay ile 2017 
yılında en yüksek paya sahip 
olurken, sanayide ise 10. sırada 
yer aldı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Ereğli Belediyesi Mahallelere 
açtığı Hanımlar Semt Lokalle-
ri’nin 3.’sünü Fatih Mahallesi’n-
de açtı. Kadınları her alanda 
desteklediklerini belirten Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, yeni projelerin de sinyalini 
verdi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Çuvalın içerisine konulduktan 
sonra boş bir araziye atılan 5 
yavru köpek, ölmek üzereyken 
bulundu. Yavru köpeklere, 6 
yavrusu bulunan ve Nazlı adı 
verilen köpeğin süt annelik 
yapması sağlandı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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İndirimle rahatladılar
Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından 2018 son iki 
ayında uygulanan ÖTV 
indirimi sektörün 2018 

yılını tamamlamasına sebep 
oldu. ÖTV indiriminin 3 

ay daha uzatılması sektör 
temsilcilerini sevindirdi 

İNDİRİMLER SEKTÖRE 
CANSUYU OLDU

Genel olarak ülke ekonomisinde 2018 
yılında yaşanan sıkıntılar, otomotiv 
sektörünü de etkiledi. Bu nedenle oto-
mobil satışlarında 2018 yılında yüzde 
78’lere varan daralmalar meydana 
geldi. Hükümet, ekonomiyi canlandır-
mak için ÖTV ve KDV indirimine gitti. 
Otomotiv sektöründe de uygulanan bu 
indirim 2018 yılının son aylarında sek-
töre can oldu.

İNDİRİMİN UZAMASI 
OLUMLU KARŞILANDI

ÖTV ve KDV indirimiyle otomotiv sek-
töründe hareketlilik arttı. Bu da, nere-
deyse durma noktasına gelen satışları 
olumlu yönde etkiledi ve otomotiv 
sektörü temsilcileri yılsonu hedefleri-
ni tutturmayı başardı. Yapılan ÖTV ve 
KDV indirimlerinin Ocak ayı itibariyle 3 
ay daha uzatıldı. Yapılan bu uygulama 
sektör tarafından olumlu karşılandı.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Elbirliğiyle başardık’
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un göreve geldiği 
1999 yılından önce üreticisinden sadece şeker pancarı alımı 
gerçekleştirebilen Konya Şeker, yaptığı atılımlarla birçok 
ürünün üretimini de yaparak bölge çiftçisinin en büyük 
destekçisi oldu. 

Son 14 yılda pancarın yanına 25 kalem ürün eklediklerini 
belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 1999’da 
50,8 milyon TL olan tarımsal ürün ödememizi 2.26 milyar 
TL’ye yükselttik. Bu, el birliğiyle ortaya koyulmuş başarıdır” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE
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EREGLİ

Ereğli Belediyesi tarafından 
düzenlenen KOMEK, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ve Halk 
Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiy-
le yapılan ‘Bitkisel Üretimde İyi 
Tarım Uygulamaları’ kursu ta-
mamlandı. 84 saatlik eğitimin 
sonunda Başarılı olan kursiyer-
lere sertifikaları Belediye Meclis 
Salonu’nda takdim edildi. 

Sertifika programına Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, İlçe Tarım ve Orman Müdü-
rü Orhan Soylu, KOMEK Müdürü 
Murat Candan, Belediye Başkan 

Yardımcıları, Birim Müdürleri 
ve kursiyerler katıldı. Program-
da girişimci kadınlar ürettikleri 
mantarlardan Başkan Özgüven’e 
hediye ettiler. Belediye olarak 
üreticilerin her zaman yanında 
olduklarını belirten Özgüven: 
“Son yıllarda ülkemizde artan 
gelir düzeyi ve eğitim seviyesi ile 
doğru orantılı olarak güvenli gıda 
tüketimine verilen önem artmak-
tadır. Vatandaşlarımız ürettikleri 
tarımsal ürünler başta olmak üze-
re satın aldıkları gıda ürünlerinin 
güvenli olduğundan emin olmak 

istiyor. Bu doğrultuda tarım 
ürünlerinin ya da işlenmiş gıda-
ların güvenli bir şekilde üretildi-
ğinin garantisini verebilmek için 
birtakım sistemler ve standartlar 
vardır. Belediye olarak İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüzün, 
KOMEK ve Halk Eğitim Merke-
zimizin de iş birliği ile ‘İyi Tarım 
Uygulamaları’ kursunu düzenle-
mekten dolayı çok mutluyuz. Gö-
reve geldiğimiz günden bu yana 
üreticilerimiz başta olmak üzere 
tarımın gelişimi açısından destek 
veriyoruz. Bir tarım şehri olan 

Ereğli’mizde kaliteli üretim ve 
nitelikli üretici noktasında birçok 
çalışma gerçekleştirdik. İyi Tarım 
Uygulamaları kursumuz da bun-
lardan birisidir. 

Ayrıca kursumuza katılan 21 
hemşehrimizden 7’sinin bayan 
olması bizim için ayrı bir mutlu-
luktur. Kursa katılan ve başarılı 
olan 21 kursiyerimizi tebrik edi-
yor, bu başarılarını çalışmalarına 
yansıtarak şehrimizde tarımın 
gelişimine katkı sunmalarını te-
menni ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Başkan Özgüven, Belediye 
İşçilerinin Yüzünü Güldürdü

Şehit Aileleri Derneği’nden 
Başkan Özgüven’e teşekkür

Ereğli Belediyesi ve Türk-
İş’e bağlı Belediye-İş arasında 
14.12.2018 – 14.12.2020 tarihleri 
arasını kapsayan 62 adet kadrolu 
işçiye ilişkin toplu iş sözleşmesi 
yapıldı. Asgari ücretteki zam mik-
tarı olan 400 Türk Lirası işçi ma-
aşlarına da yansıdı. 6 aylık dilimler 
halinde %8 + %9 suretiyle artış 
yapılması noktasında mutabaka-
ta varıldı. Böylece maaşlarına ek 
olarak ikramiye, yemek, giyecek 
ve sosyal paket yardımları ile bir-
likte tüm işçiler sabit yaklaşık 4 
Bin 850 net maaş alacaklar. Hü-
kümetin asgari ücret politikası ve 
enflasyon farkında yaptığı uygu-
lama göz önünde bulundurularak 
işveren ve sendika arasında ortak 
anlaşma sağlayarak taraflar mutlu 
oldular.  Çalışanlarımızın refah ve 

mutluluğu bizim için çok önemli 
diyen Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven: “Belediyemizle Türk-İş’e 
bağlı Belediye-İş arasında 2 yılı 
kapsayacak toplu iş sözleşmemizi 
imzaladık. Hükümetimizin asgari 
ücret politikası ve enflasyon farkı-
nı göz önünde bulundurarak işçi 
kardeşlerimize önemli bir artış 
sağladık. Karşılıklı memnuniyetle 
sonuçlanan anlaşmamızda işçileri-
mizin de mutlu olacağı bir sonuca 
vardığımızı düşünüyoruz. Gece 
gündüz demeden şehrimize hiz-
met için gayret gösteren çalışanla-
rımızın refah düzeyinin artması ve 
mutlu olmaları bizleri de ziyadesiy-
le mutlu ediyor. işçilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ederek, 
çalışmalarında başarılar dilerim” 
ifadelerini kullandı.

Şehitler Aileleri Derneği Baş-
kan ve Yönetimi Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’i maka-
mında ziyaret ederek Çanakkale, 
Şanlıurfa, Çiftehan Kaplıcaları ge-
zileri ve diğer katkılarından dolayı 
teşekkür ettiler. Onlar bize kahra-
manlarımızdan emanet diyen Baş-
kan Özgüven: “Şehit ailelerimiz bi-
zim için çok kıymetlidir, onlar için 
ne yapsak azdır. Bu vatan uğruna 
gözünü kırpmadan düşmana karşı 
koyan ve vatanı için şehadet şer-
beti içen kahramanlarımızın aile-
leri başımızın tacıdır. Bizler onlara 

her zaman saygı duyuyor ve onlara 
yönelik programlarımızla, gezi-
lerimizle, her türlü ihtiyaçlarında 
destekçileri oluyoruz. Bu anlamda 
Belediye olarak her türlü deste-
ği vermeye ve yanlarınla olmaya 
devam edeceğiz. Şehit Aileleri 
Derneği Başkan ve Yönetiminin 
bu nazik ziyaretleri ve düşünceleri 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her 
birine saygılarımı sunuyor, teşek-
kür ediyorum. Bu vesileyle tüm 
şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
ve hürmetle anıyorum” ifadelerini 
kullandı.

Ereğli Belediyesi Mahallelere açtığı Hanımlar Semt Lokalleri’nin 3.’sünü Fatih Mahallesi’nde açtı. Kadınları 
her alanda desteklediklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yeni projelerin de sinyalini verdi

‘Kadınlarımızın üretmesi 
için her türlü desteğe hazırız’

Ereğli Belediyesi Mahallelere 
açtığı Hanımlar Semt Lokalle-
ri’nin 3.’sünü Fatih Mahallesi’n-
de açtı. Açılış programına Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven 
ve eşleri İlkay Özgüven, AK Parti 
İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, AK 
Parti Kadın Kolları Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, İlçe Müftüsü Celal 
Malkoç, Muhtarlar, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Oda ve Birlik 
Başkanları, Birim Müdürleri ve 
bayanlar başta olmak üzere çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Mahalleli hanımlar Başkan 

Özgüven’e teşekkür ederek çiçek 
takdiminde bulundular.

Açılış programında kısa bir 
konuşma yapan Özgüven: “Ka-
dınlarımız istekli ve samimiyetle 
bir işin içinde varsa o iş başarı-
ya ulaşıyor. Bu açtığımız 3. semt 
lokali, burada bir ev ortamınday-
mış gibi Atakent, Aydınlar, Fatih 
ve M. Akif Mahallemizin kadınla-
rı gelecek iyi vakit geçireceklerini 
umuyoruz. Lokallerimizde Müf-
tülüğümüz, Halk Eğitim Müdür-
lüğümüz yine Sağlık Teşkilatı-
mız haftada bir gün eğitimler ve 

kurslar veriyorlar. Bundan önceki 
lokallerimizde bunları gerçekleş-
tiriyoruz ve yoğun talep alıyoruz. 
Allah(cc)’ın izniyle 4.’sünü de 
Hacı Mustafa Mahallemizde aça-
cağız. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana hanımlarımıza lafta değil 
hizmetlerimizle ne kadar değer 
verdiğimiz gösteriyoruz. Kültür 
gezilerimizle, lokallerimizle, is-
tihdam olanağıyla, engellilere 
verdiğimiz desteklerle, hanımla-
rımıza yönelik proje ve program-
larımızla onlara yönelik hizmet-
lerimize devam ediyoruz. Şimdi 

bir de Avrupa Birliği’ne 735 Bin 
Türk Liralık bir proje yaptık, Lo-
kallerimizde faaliyet gösteren 
kadınlarımız içerisinden de se-
çeceğimiz girişimci, üreten ve 
proje geliştiren kadınlarımızı 
İspanya’ya götüreceğiz. Biz ka-
dınlarımızın üretmesini istiyoruz 
ve bu konuda her türlü desteğe 
hazırız. Bu duygu ve düşünceler-
le 3. Hanımlar Semt Lokalimizin 
şehrimize hayırlı uğurlu olmasını 
diler, açılışımıza iştirak ettiğiniz 
için hepinize teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.

Nitelikli üretici için tarıma destek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 son iki ayında uygulanan ÖTV indirimi sektörün 2018 
yılını tamamlamasına sebep oldu. ÖTV indiriminin 3 ay daha uzatılması sektör temsilcilerini sevindirdi 

Vergi indirimi otomotiv 
sektörünü rahatlattı 

Kasım ayı başında Otomo-
bil sektöründe uygulanan ÖTV 
ve KDV indirimi sektörün 2018 
yılını iyi tamamlamasına sebep 
oldu. 31 Aralık 2018 Tarihin-
de son bulması beklenirken, 
otomobil sektöründe ÖTV ve 
KDV indirimi 3 ay daha uzatıldı.  
Otomobil satışları 2018 yılında 
Yüzde 78’lere varan daralma ar-
dından son iki ayda az da olsa to-
parlanma sürecine girdi.  Hazine 
ve Maliye Bakanlığı tarafından 
ÖTV ve KDV 2019 yılının ocak, 
şubat, mart aylarında da oto-
motiv pazarının daralma süreci 
yavaşlaşmasına sebep olurken, 
sektör temsilcilerin 2019 yılına 
umutla bakmasına sebep oldu. 

‘ÖTV SEKTÖRÜMÜZÜ 
RAHATLATTI, HEDEFLERİMİZİ 

TUTTURDUK’
Koyuncu FIAT Otomobil Sa-

tış Müdürü Murat İçil, ÖTV ve 
KDV indiriminin otomobil sektö-
rünü rahatlattığını ifade ederek, 
“  Kasım ve Aralık ayında devle-
timizin yaptığı ÖTV indirimi ile 
işlerimizde hareketlilik oldukça 
güzel yaşandı. ÖTV indirimini 
kaçırmak, istemeyen müşteri-
lerimiz araçlarımıza yoğun ilgi 
gösterdi. Yaşanan hareketlilik 
duran satışlarımızdan sonra biz-
leri mutlu etti ve yılsonu hedef-
lerimize ulaştık.  Hükümetimiz 
vatandaşların ÖTV kapmayasın-

da olan ilgisinin ardından ÖTV 
indirimini üç ay daha uzattılar. 
Bizler yaşanan hareketlilik ar-
dından hükümetimizden bu in-
dirimin uzamasını bekliyorduk. 
Hükümetimizin de hem bizlerin, 
hem de müşterilerimizin talep-
lerine karşı ÖTV indirimini uzat-
ması bizleri oldukça mutlu etti. 
Yeni yıla daha umutlu ve hedef-
lerimizi yükselterek girmemizi 
sağladı.  ÖTV indirimin uzaması 
ile birlikte ÖTV kampanyasın-
dan yararlanmak isteyen ancak 
yararlanamayan tüm Konyalı 
hemşerilerimizi Showromumu-
za bekliyoruz. Araçların fiyatla-
rına Enflasyonla Mücadele Kap-
samında Bin TL gibi az bir zam 
yapıldı.  2019 Model yılına nor-
malde 6-7 Bin TL zam yapılması 
gerekirken, sadece Bin TL zam 
yapıldı. Koyuncu FIAT ailesi ola-
rak geçen ay hurda indirimi ile 
verdiğimiz FIAT EGEA 1.4 Easy 
geçtiğimiz yıl 61 bin 800 TL sa-
tarken bu yıl aracımızı 63 bin 
TL satıyoruz. 2018 yılında ÖTV 
indirimi kaçırmış müşterilerimiz 
2019 ilk üç ayında devam eden 
ÖTV indirimlerini kaçırmama-
larını tavsiye ediyoruz.  ÖTV in-
dirimi sektörümüzü rahatlattı.  
Sektör olarak 2019 yılına hızlı 
bir giriş gerçekleştirdik.  2018 
yılında Koyuncu FIAT’tan araç 

alarak hedeflerimizi birlikte tut-
turduğumuz Tüm Konyalı hem-
şerilerimize teşekkür ediyorum. 
Yeni hedeflerimiz için de araç 
almayı düşünen tüm müşterile-
rimizi showromumuza bekliyo-
ruz” dedi.

‘SEKTÖR OLARAK RAHAT BİR 
NEFES ALDIK’  

KONMOT Citroen Plaza Satış 
Müdürü Onur Kunduracıoğlu da 
otomotiv sektörüne yapılan ÖTV 
ve KDV indirimiyle birlikte yüz-
de 78’lere varan daralma ardın-
dan son iki ayda az da olsa topar-
lanma sürecine girildiğini ifade 
ederek, “Hükümetimizin Kasım 
ayında otomobil sektöründe 
ÖTV indirimi uygulaması bunun 
yanında, hükümetimiz tarafın-
dan hurda araç teşvikinin olması 
Kasım ve Aralık ayında durgun 
olan  işlerimizin hızlanmasına 
sebep oldu. 2018 son iki ayında 
gerçekleşen satışlar ile rahat bir 
nefes aldık. ÖTV indirimin de 
uzaması sektör temsilcileri ola-
rak bizleri sevindirdi.  Kampan-
yanın 3 ay daha uzaması müşte-
rileri için oldukça önemli.  Buna 
bir de markamızın düzenlediği 
kampanyalar eklenince avantaj-
lar katlanacaktır. Bu destekle-
rin tümü için Hazine ve Maliye 
Bakanımız ve değerli ekibine 
çok teşekkür ediyorum.2018 yı-

lında araç almak isteyen ancak 
alamayan müşterilerimizi, ÖTV 
indirimin 3 ay gibi süre daha 
uzamasından dolayı Plazamıza 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖTV İNDİRİMİ STOKLARIMIZIN 
ERİMESİNE KATKI SAĞLADI’
Renault ve Dacia Yetkili Sa-

tıcısı Çelik Motorlu Araçlar Satış 
Müdürü Bülent Tutar, ÖTV in-
dirimi ile birlikte stokların eri-
mesine katkı sunduğuna dikkat 
çekerek, “ Otomobil sektöründe 
2018 Kasım ayında hükümeti-
miz tarafından uygulanan ÖTV 
indirimi hem bizlerin, hem de 
genel merkezimizin stokların-
da bulunan araçların eritilmesi 
konusunda olumlu katkı sağ-
ladı.  Gerçekleştiren indirimim 
mali açıdan hem bayileri, hem 
de tedarikçilerin rahatlamasını 
sağladı. Müşterilerimizin ÖTV 
indirimine gösterdiği yoğun il-
giye hükümetimizde duyarsız 
kalmadı ve ÖTV kampanyasını 3 
ay daha uzattı.   Araç almayı dü-
şünen müşterilerimiz hüküme-
timiz tarafından uzatılan ÖTV 
kampanyası fırsatlarını kaçır-
masınlar. Araç almayı düşünen 
müşterilerimizi bekliyoruz. ÖTV 
indirimi sektör olarak 2019 yı-
lına umutla bakmamızı sağladı” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat İçil Onur Kunduracıoğlu  Bülent Tutar
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Konya savunmayla 49 milyon 617 bin dolarlık ihracat yaptı
Savunma ve havacılık sana-

yisinde en fazla ihracatı gerçek-
leştiren Ankara, sektördeki dış 
satımların yaklaşık yarısına imza 
attı. Konya’nın savunma sanayi 
sektöründeki ihracata katkısı bir 
önceki yıla göre yüzde 30 artarak 
49 milyon 617 bin dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
verilerine göre, savunma ve ha-
vacılık sanayisi, geçen yıl ihracat 
performansını yüzde 17 artırdı ve 
2018 yılını 2 milyar 35 milyon 334 
bin dolarlık rekorla kapattı.

Savunma ve havacılıkta yaka-
lanan bu başarıya en büyük katkı 
ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii (TUSAŞ), STM Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Tica-
ret AŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, 
FNSS, Nurol Makina ile Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi 
sektörün lider kuruluşlarının faa-

liyet gösterdiği Ankara’dan geldi. 
Başkent’in 2017’de 748 milyon 
907 bin dolar olan savunma ve 
havacılık ihracatı, geçen yıl yüzde 
29 artarak 969 milyon 385 bin do-
lara ulaştı. 

İhracatını 220 milyon 478 bin 
dolar büyüten Ankara, sektörün 

toplam ihracatının yaklaşık yarısı-
nı tek başına gerçekleştirdi. Anka-
ra böylece zirvedeki yerini daha da 
sağlamlaştırdı. 

Ankara’yı, ihracatını yüzde 2 
artıran İstanbul izledi. İstanbul’un 
savunma ve havacılık ihracatında-
ki katkısı 489 milyon 23 bin dolara 

çıktı. Türkiye’nin hava araçlarına 
yönelik motor teknolojilerindeki 
lider kuruluşu TUSAŞ Motor Sa-
nayii AŞ, uçuş kritik/döner kom-
ponent ve alt sistem imalatı yapan 
Alp Havacılık gibi şirketlere ev sa-
hipliği yapan Eskişehir ise üçüncü 
sırada yer aldı. Eskişehir’in savun-

ma ve havacılıktaki ihracatı geçen 
yıl yüzde 20 arttı ve 383 milyon 81 
bin dolara ulaştı.

 BMC ve Katmerciler gibi zırh-
lı kara aracı üreticilerinin faaliyet 
gösterdiği İzmir’in ihracatı yüzde 
4 artarak 55 milyon 838 dolara 
yükseldi.

33 ŞEHİR, 100 BİN DOLARIN 
ÜSTÜNE ÇIKTI

Konya’nın sektörün ihracatına 
katkısı yüzde 30 büyüdü ve 49 mil-
yon 617 bin dolara çıktı. Samsun 
da savunma ve havacılık sanayisin-
de ihracat performansıyla kendisi-
ne üst sıralarda yer buldu. Şehrin 
ihracatı geçen yıl yüzde 32 artarak 
20 milyon 602 bin dolara ulaştı. 
Söz konusu şehirleri 12 milyon 953 
bin dolarla Burdur, 7 milyon 579 
bin dolarla Balıkesir, 5 milyon 735 
bin dolarla Gaziantep, 5 milyon 
603 bin dolarla Bursa takip etti. 
Savunma ve havacılık sanayisinde 
33 şehir 100 bin doların üzerinde 
ihracat yaptı. Adana, Bitlis, Çankırı, 
Manisa, Sakarya, Afyonkarahisar, 
Isparta, Mersin, Aydın, Karaman, 
Şırnak ve Çorum ise sektördeki ih-
racat performansını önemli oranda 
artıran şehirler oldu.  n AA

Beyşehir İlçesi’nde “Milli Birlik 
ve Beraberlik Şahlanış” gecesi dü-
zenlendi. Ülkü Ocakları Beyşehir İlçe 
Başkanlığı tarafından Beyşehir Bele-
diyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleştirilen gecede, sanatçılar 
Ali Kınık ve Ozan Rahmet Safa sah-
ne aldı. Kınık ve Safa, salonu doldu-
ran ülkücü gençleri, seslendirdiği 
türküler ve kendi besteleriyle coş-

turdu.
Konya Ülkü Ocakları İl Başkanı 

Mustafa Taha Çini, burada yaptı-
ğı konuşmada,  ülkücü gençlerin 
programa gösterdiği yoğun ilgi için 
teşekkür etti. “Birlikte rahmet, ay-
rılıkta azap vardır” şiarıyla hareket 
ettiklerini vurgulayan Çini, “Başbu-
ğumuz Alparslan Türkeş, ‘kendinizi 
küçük görmeyiniz, sizler büyük kuv-

vetsiniz, vazifelerinizi hiçbir zaman 
unutmayınız. Davamızın geleceği 
birliktedir, birlik ve beraberlik içinde 
olmaktır’ diyor. Kadim milletimizin 
tarih sahnesine çıktığı günden bu 
yana üzerinde türlü oyunlar oynan-
mıştır” dedi.

Programa, Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, MHP İlçe 
Başkanı Muzaffer Duymuş, Ülkü 

Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa 
Taha Çini, Ülkü Ocakları Beyşehir 
Şubesi Başkanı Altuğ Gültekin, Bey-
şehir Birlik Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Faruk Koçer, MHP ilçe teşkilatı 
yöneticileri, AK Parti İlçe Teşkilatı 
yöneticileri, kadın ve gençlik kolları 
mensubu partililer ile ülkücü genç-
ler katıldı.
n AA

Halkapınar, ‘Zorunlu 
Hizmet Bölgesi’ oldu

Öğrenciler İngilizce’yi
drama yaparak öğreniyor

Halkapınar’da İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve 
kurumlarda görev yapan öğret-
menler, zorunlu hizmet görevlerini 
de yapmış sayılacak. Halkapınar 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet 
Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, 
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hiz-
metleri Genel Müdürlüğünün ya-
yımladığı ‘Tebliğler Dergisi’ aralık 
sayısında, Halkapınar ilçesindeki 
tüm okulların zorunlu hizmet böl-
gesi kapsamına alındığı bildirdi. 

Düzenlemenin İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün teklifi üzerine ger-
çekleştiğini vurgulayan Çağlar,  
“Halkapınar’da tüm okul ve ku-
rumlarımız zorunlu hizmet bölgesi 
kapsamına alındı. Bu karar kapsa-
mında ilçemizde görev yapan öğ-
retmenler aynı zamanda zorunlu 
hizmet görevlerini de tamamlamış 
olacaklar. İlçemiz adına sevindirici 
bu kararın öğretmenlerimize, ilçe-
mize hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum’’ ifadelerini kullandı.  n AA

Nesibe Aydın Konya Okulları 
İngilizce Öğretmeni Hatice Kork-
maz’ın senaryosunu yazdığı ve 
Karatay Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Ülkü Çalık ile birlikte yönet-
tikleri ‘The Importance of English’ 
adlı drama seyircilere önemli bir 
mesaj verdi.

Okul 7. Sınıf öğrencileri ile 
Karatay Üniversitesi TÖMER’den 
uluslararası yabancı öğrencileri-
nin katılımıyla ‘hangi dilden hangi 
ırktan hangi dinden olursanız olun 
İngilizce dünyanın iletişim dilidir’ 
konulu drama da oyuncular kül-
türlerin etkileşimi hakkında etki-
leyici bir sahne performansı ortaya 
koydular.

Nesibe Aydın Konya Okulları 
Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal, 
“Okul olarak sosyal ve kültürel et-
kinliklere büyük önem veriyoruz. 
Okulumuzda son olarak Karatay 
Üniversitesi TÖMER öğrencile-
riyle birlikte okulumuz çok amaç-
lı salonunda ‘The importance of 
English ‘” adlı drama sahnelendi. 
Bu oyun öğrencilere ve misafirlere 
çok önemli mesajlar verdi. Emeği 
geçen Okulumuz İngilizce Öğret-
meni Hatice Korkmaz’a, Karatay 
Üniversitesi öğretim görevlisi Ülkü 
Çalık’a, Karatay Üniversitesi TÖ-
MER öğrencilerine ve emeği geçen 
tüm çalışanlarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Topluluğu üyesi bir grup öğrenci Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında 
ziyaret etti. Başkan Fatma Toru, böylesine önemli bir noktada farkındalık oluşturdukları için topluluk üyelerine teşekkür etti

Geleceği alternatif
enerji şekillendirecek

Selçuk Üniversitesi Alternatif 
Enerji Topluluğu üyesi bir grup 
öğrenci Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru’yu makamında 
ziyaret ettiler. Topluluğun çalış-
maları hakkında Başkan Toru’ya 
bilgi veren öğrenciler Sosyal hiz-
met projelerini hayata geçirmeyi 
ve Alternatif Enerji Kaynaklarını 
yaymayı amaçladıklarını kaydetti-
ler. Öğrencilerin yaratabileceği si-
nerjiye inanan ve sosyal bir ama-
ca yönelik maddi-manevi yatırım 
yapabilecek yetişkin gönüllüle-
rin de katılımını,rehberliğini ve 
desteğini sağladıklarını belirten 
topluluk üyeleri, “Çevresindeki 
sorunlara çözüm üretebilen,ken-
dine güvenli,girişimci, ve duyarlı 
bir gençliğin oluşumuna katkıda 
bulunmayı,

Toplumsal sosyal sorumluluk 
yönünde ve çevre bilinci içinde 
farkındalık oluşturmayı ve genç-
liğin enerjisini sosyal faydaya dö-
nüştürmeyi hedeflediklerini be-
lirttiler.

BAŞKAN TORU; “GELECEĞİ 
ALTERNATİF ENERJİ 

ŞEKİLLENDİRECEKTİR”
Alternatif Enerji kaynakları-

nın, günümüzde ağırlıkla kullanı-
lan enerji kaynaklarına göre daha 
ekonomik, çevreye olan etkileri 
diğer enerji kaynaklarına göre çok 
daha temiz, doğal olarak doğada 
bulunan ve sürekli üretilebilen 

kaynaklar olduğuna dikkat çeken 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ise özellikle son birkaç yüz-
yılda dünyayı ve ülkeler arası iliş-
kileri şekillendiren en önemli fak-
törün enerji kaynakları olduğuna 
dikkat çekerek “ Enerji kaynakları 
çok değerli ve ona sahip olabilmek 
çok önemli. İnsanlığın geleceğini 
şekillendiren en önemli öncelik 

enerji. Enerji kaynaklarının sınır-
lı kapasitede olması ve çoğu za-
man sadece belirli bir kesimin ve 
coğrafyanın elinde bulunması ve 
yakın bir gelecekte tamamen bi-
teceği düşüncesi nedeniyle insan-
lık alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmek durumunda kalmıştır. 
Türkiye de bu noktada ciddi yatı-
rımlar yapmaya başlamıştır. Kon-
ya özellikle güneşi ve rüzgarı ile 
ülkemizin en cazip bölgelerinden 
biri olması dolayısıyla bu yatırım-
ların en çok yapıldığı bölgelerin 
başında geliyor. Sizler de böyle-
sine önemli bir konuyu gündemi-
mizde tutarak ülkenin geleceğine 
ciddi bir katkı sunuyorsunuz. 

Bu noktada her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu.

Selçuk Üniversitesi Alternatif 
Enerji Topluluğu üyesi öğrenci-
ler ayrıca Meram Belediyesi’nin 
Müdürlüklerini de ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de ‘Milli Birlik ve Şahlanış Gecesi’ yapıldı
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İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, Konya’nın çevresi ve 
Karapınar ilçesindeki obruklardan 
kaynaklanan risk alanlarının tespi-
tinin yapılması ve obruklardan kay-
naklanabilecek mağduriyetlerin ya-
şanmaması için Meclis Başkanlığına 
araştırma önergesi verdi.

Yokuş, “Konya il sınırları için-
de son iki yılda sayısı 320’yi bulan 
başta Karapınar olmak üzere ob-
ruklar oluşmuştur. Karapınar şe-
hir merkezine 5 kilometreye kadar 
yaklaşan obruklar büyük tedirginlik 
yaratmaktadır. Konya-Adana yolu-
nun iki tarafında obruklar yaygınlaş-
mıştır. Obruk gelişimi Karapınar’ın 
kuzeydoğusundan güneybatısına 
ve ilçe belediye sınırlarına doğru 
hızlanmakta ve yoğunlaşmaktadır. 
Bilindiği üzere bu yol, ağır vasıta-
ların yoğun olduğu bir transit yolu-
dur. Buradan geçen bu vasıtaların 
geçişleri sırasında meydana gelen 
titreşimler, yeraltında bulunan ma-
ğara benzeri boşlukların, kuruma 
nedeniyle bozulan ve kritik dengeyi 
aşan tavanlarının çökmesine ve bağ-
lı olarak obruk gelişimini tetiklediği 
şüphesizdir. Konya ve çevresinde 
gelişen obruklarla ilgili acilen ön-
lemler alınmalı ve risklerin en aza 
indirgenmesi için çalışmalar yapıl-
malıdır” dedi.

Obruk oluşumuyla ilgili de kısa 
ve uzun vadede yapılması gereken-
lere de değinen Yokuş, “Kısa vadede 
yapılması gerekenler; obruk gelişim 
alanları belirlenerek bu alanlar riskli 

bölge ilan edilmelidir. Bu bölgelerde 
hızlı bir şekilde alan tespiti, önleme 
ve zarar azaltma çalışmaları yapıl-
malıdır. Riskli alanlara tarım aletleri, 
iş makinaları, ulaşım vasıtaları gibi 
ağır araçların girişleri önlenmelidir. 
Ayrıca yüksek sarsıntı yaratacak 
patlatma ve patlatmalı faaliyetler-
den kaçınılmalıdır. Çökme riski olan 
alanlarda ağır yapılar yapılmamalı-
dır. Obrukların yoğunlaştığı Kara-
pınar çevresinde, bölgenin ekolojik 
özelliklerine uygun tarımsal ürünler 
seçilmelidir. Özellikle fazla sulama 
gerektirmeyen, kuru tarıma uygun 
ürün tercih edilmelidir. Mevcut ta-
rımsal işletmelerde, yeraltı suyu-
nun aşırı çekilmesini önlemek için, 
sulama planlamaları yapılmalıdır. 
Yeraltı suyunu korumak için, kaçak 

kuyu açılması mutlaka önlenmelidir. 
Obruk gelişim alanlarını belirlemek 
için, kapsamlı çalışmalar yapılma-
lıdır. Uzun vadede ise; Konya Ova-
sının ekolojik özelliklerine uygun ve 
fazla sulama gerektirmeyen ürün 
çeşitleri konusunda araştırmalar 
yapılmalıdır. Sulamada uzun vade-
li organizasyonlar ve planlamalar 
geliştirilmelidir. Önemli bir doğal 
afet olan obruk gelişimini ve bu ge-
lişimin risklerini önlemek mümkün 
değildir. Doğru tespitler ve alına-
cak tedbirler ile can ve mal kayıp-
ları zararlarını azaltmak için 6306 
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında çalışmalar yapılmalıdır” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Son 14 yılda pancarın yanına 25 kalem ürün eklediklerini belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 1999’da 
50,8 milyon TL olan tarımsal ürün ödememizi 2.26 milyar TL’ye yükselttik. Bu, el birliğiyle ortaya koyulmuş başarıdır” dedi

Elele veren çiftçinin başarısı
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 

Recep Konuk’un göreve geldiği 
1999 yılından önce üreticisin-
den sadece şeker pancarı alımı 
gerçekleştirebilen Konya Şeker, 
Başkan Konuk’un “bizim ortak-
larımız pancar üreticisidir, ancak 
onların tek üretim kalemi pancar-
dan ibaret değildir. Bizim üretici-
lerimiz bu bölgede üretilen veya 
üretilebilecek her ürünün de üre-
ticisidir. Dolayısıyla üretici ortak-
larımızın ürettiği her ürün bizim 
ilgi alanımızdadır ve üreticimizin 
daha çok üretmesi ve ürettiğin-
den daha çok kazanması için biz 
üreticimizin ürettiği veya eko-
nomik olarak üretebileceği her 
ürünü işleyecek sanayi üst yapı-
sını tamamlayana kadar yatırım 
yapmakla mükellefiz” diyerek 
çizdiği yeni vizyon çerçevesinde, 
önce rehabilitasyon yatırımlarını 
gerçekleştirip yeni yatırımlar için 
kaynak biriktirecek bir program 
yapmış ve üreticiden para talep 
etmeden yatırım atağına başla-
mıştı.

2000’li yılların başında alımı-
nı gerçekleştirdiği tek tarımsal 
ürün şeker pancarından ibaret 
olan Konya Şeker’in doğal olarak 
tarımsal ürün bedeli ödemesinin 
yüzde 100’ü pancar için olurken, 
2018 yılında toplam tarımsal 
ürün bedeli ödemesi içinde pan-
carın payı 880 Milyon TL ile  yüz-
de 39 oldu.

Konya Şeker’in Et- Süt En-
tegre Tesisi yatırımını tamamla-
masıyla bölgedeki hayvan varlığı 
ve bölgenin süt üretimi yüzde 
50’nin üzerinde artarken Konya 
Şeker 2018 yılında büyük ve kü-
çükbaş besi ile alımını gerçekleş-
tirdiği süt için üreticilere 912 Mil-
yon 495 Bin 280 TL ödeme yaptı.

Konya Şeker’in alımını ger-

çekleştirdiği tarımsal girdiler için 
gerçekleştirdiği ödemelerde hay-
vansal ürünlerin payı yüzde 40’a 
ulaşırken, Hamyağ Fabrikasının 
üretime başlamasıyla bölgede 
üretimi 6-7 kat artan ayçiçeği 
için 2018’de yaptığı ödemenin 
toplam tarımsal girdi ödemeleri 
içindeki payı yüzde 10’a karşılık 
gelmek üzere 226 Milyon 203 
Bin 500 TL olarak gerçekleşti.

Dane mısır bedeli olarak 57 
Milyon 918 Bin 984 TL’lik ödeme 

yapan Konya Şeker, silajlık mısır 
için de çiftçiye yaklaşık 4 Milyon 
976 Bin 517 TL ödedi.

67 Milyon 500 Bin TL’lik söz-
leşmeli patates ekimi yaptıran 
Konya Şeker, 2017 yılında üreti-
me başlattığı Un fabrikası ve Bul-
gur Fabrikasının ihtiyacı için de 
20 Milyon 647 Bin 874 TL buğ-
day alımı gerçekleştirdi.

Bölge üreticisinden elma, yaş 
üzüm, arpa, kanola, yonca gibi 
ürünlerin de içinde yer aldığı 26 

kalem ürün alımı yapan Kon-
ya Şeker’in çikolata üretiminde 
kullandığı ve bölgede üretimi 
mümkün olmayan fındık için 
ödediği 52 Milyon TL’lik tarımsal 
girdi bedeli düşüldüğünde Konya 
çiftçisine 1 sene zarfında (2018) 
yaptığı ödeme 2,21 Milyar TL’nin 
üzerinde gerçekleşti.

Ülkemizin en yüksek kapasi-
teli Tohum Üretim ve İşleme Te-
sislerinden birine de sahip olan 
ve ülke tohumculuğunun en kök-

lü şirketlerinden biri olan BETA 
Ziraat’ı da bünyesinde bulundu-
ran ve şeker pancarı, ayçiçeği, 
mısır, barbunya, fasulye, soğan 
gibi ülkemizde yaygın şekilde 
ekimi yapılan 29 kalem tohum-
luk ve fidenin üretimini de ağır-
lıklı olarak bölgedeki üreticilerine 
sözleşmeli olarak yaptıran Konya 
Şeker, 2018 yılında söz konusu 
tohumluklar için üreticilere 10 
Milyon 119 Bin 208 TL tutarında 
ödeme yaptı.

Konya Şeker’in amacının daha 
çok üreterek üreticilerine daha 
çok ürettirmek olduğunu söyle-
yen PANKOBİRLİK Genel Başka-
nı Recep Konuk, “Eğer biz, bizim 
üreticimiz pancar ile birlikte bu 
bölgede üretilen her ürünün üre-
ticisidir, biz üreticimizin ürettiği 
her ürünü işleyebilecek tesisle-
re sahip olmalıyız demeseydik 
Konya Şeker’in bugün üreticiye 
ödeyebileceği ürün bedeli pancar 
bedeli ile sınırlı kalacak üstelik de 
üretici yüzlerce yıldır bu toprak-
larda ürettiği buğday, arpa gibi 
geleneksel ürünlerde pazarda 
büyük alıcı olmadığı için tüccarın 
veya piyasa belirleyicilerinin ver-
diği fiyata el mahkûm rıza göster-
mek zorunda kalacaktı.

Aynı şey hayvancılık için de 
söz konusudur. Bugün Konya 
hayvancılıkta Türkiye’nin bir nu-
marası. Et-Süt Entegre Tesisi, 
Hamyağ Fabrikası ve diğer ta-
rımsal ürünleri doğrudan alıp iş-
leyen tesislerimizin işlevi üretici-
mizin açığa üretim yapmamasını 
sağlamak ve piyasada büyük alıcı 
olarak fiyatları üretici lehine den-
gelemek, bu vesileyle de üretim-
de sürekliliği ve sürdürülebilirliği 
sağlamaktır. Biz pancar parası 
haricinde üreticiye tarımsal ürün 
bedeli olarak 2018’de 2 Milyar 
262 Milyon 867 Bin 465 TL öde-
me yaptık. Yani 14 yılda yaptığı-
mız yatırımlar ile pancarın yanına 
25 kalem tarımsal ürün ekledik, 
1999’daki 50 Milyon 894 Bin 501 
TL’lik tarımsal ürün bedeli öde-
memizi 2 Milyar 262 Milyon 867 
Bin 465 TL’ye taşıdık. Biz şunu 
biliyoruz, daha çok tesis daha çok 
üretim, daha çok üretim daha çok 
tarımsal ürün, daha çok tarımsal 
ürün üreticiye daha çok gelir de-
mektir” dedi.  n HABER MERKEZİ

Obruklar için araştırma önergesi

Recep Konuk

Fahrettin Yokuş
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Buzlanma kazaya neden oldu: 3’ü çocuk 6 yaralı 
Karaman’da buzlanma nedeniyle karşı 

şeride geçen kamyonete otomobilin çarp-
ması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Kara-
man’ın Kazamkarabekir ilçesi yakınlarında 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kon-
ya’dan Karaman’a gelmekte olan Rasim 
S.,(42), yönetimindeki 70 DV 540 plakalı 
kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan 
yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 
karşı şeride geçti. Bu sırada Karaman’dan 
Konya yönüne gitmekte olan Tuna Ö.,(32), 
idaresindeki 42 TS 005 plakalı otomobilde, 
duramayarak kaza yapan kamyonete çarpa-
rak orta refüje çıktı. 

 Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte 
Ayşe K. (32), Melih Mete K. (5), İrem K.(10), 
ile Selim Araf K. (1), yaralandı. Yaralılar am-
bulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Derebucak’ta piknik amacıyla çıktıkları dağlık alanda yağan yoğun kardan dolayı mahsur kalan 10 
kişi Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurtarıldı. Aksaray’da da 2 kişiyi AFAD kurtardı

Derebucak’ta ikamet eden 
10 kişilik bir arkadaş grubu, dün 
piknik yapmak amacıyla Kuyucak 
mevkiindeki dağlık alana gitti. 
Bir dağ evinin bulunduğu alanda, 
bir süre sonra etkili olan yoğun 
kar yağışının ardından ulaşıma 
kapanan dağ yolundan dolayı il-
çeye dönüş yapamayan arkadaş 
grubu ağlık alanda mahsur kaldı. 
Dağcı grubu, telefonla ulaştıkları 
Derebucak Belediyesinden yar-
dım istedi. Bunun üzerine dağda 
mahsur kalan kişileri kurtarabil-
mek için seferber olan Derebucak 
Belediyesi, bölgeye iş makineleri 
sevk etti. Ancak, 1 metreden fazla 
kar olduğu belirtilen alana iş ma-
kineleri de ulaşmayı başaramadı. 
Bunun üzerine Konya Büyükşehir 
Belediyesinden paletli kurtarma 
aracı talep edildi. Paletli araç ile 
gece saat 03.30’da ulaşılabilen 
dağda mahsur kalan 10 kişi kur-
tarılarak ilçeye getirildi. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
PALETLİ ARAÇLA DESTEK VERDİ

Kurtarma çalışmalarına AK 
Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile 
birlikte nezaret eden Derebucak 
Belediye Başkanı Ahmet Kısa, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
dağda mahsur kaldıkları alan-
dan kurtarılan arkadaş grubunun 
sağlık durumunun iyi olduğunu 
belirterek, “Derebucak ilçe mer-
kezinde ikamet eden bir grup 
arkadaşımız, piknik yapmak için 
gitmiş oldukları Kuyucak mev-
kiinde yoğun kar yağışından do-
layı mahsur kalmışlardır. Bizlere 
telefonla ulaşınca, kurtarabilmek 
için seferber olduk. Derebucak 
Belediyesi ekiplerimiz tarafından 
zor şartlarda başlatılan kurtarma 
çalışmalarında iş makinelerimiz 
yetersiz kalınca Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Uğur İb-
rahim Altay Bey’den paletli araç 
desteği talebinde bulunduk. Sağ 
olsunlar kısa sürede ilçemize pa-
letli kurtarma aracı ulaştırılarak 
mahsur kalan hemşerilerimiz 
kurtarılmıştır. Katkılarından do-
layı Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay Bey, 
Fen İşleri Daire Başkanımız Ha-
san Hüseyin Esfendiyar Bey, Alt-
yapı Şube Müdürümüz Ramazan 
Şevik Bey ve 4.Bölge Müdürü-
müz Memiş Kunt Bey ile çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Kurtarılan vatandaşlardan 
biri, cuma günü yurt dışından ge-
len arkadaşlarıyla pikniğe geldik-
lerini belirterek, “Her sene geldi-

ğimiz gibi bir etkinlik yapıyoruz 
arkadaşlarla. Dün kar yağışı baş-
ladı burada. Yaklaşık bir metreyi 
aşkın kar yağdı. Burada mahsur 

kaldık. Büyükşehire teşekkür edi-
yoruz, bizi buradan kurtarmaya 
geldikleri için” diye konuştu.

KARDA MAHSUR KALAN
ÖĞRENCİLER KURTARILDI
Aksaray’da geziye çıkan üni-

versite öğrencisi iki genç kız, 
yoğun kar yağışı nedeniyle mah-
sur kaldıkları beldeden AFAD 
ekiplerince kurtarılarak ilçedeki 
yurtlarına götürüldü. Olay, Ak-
saray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı 
Ihlara beldesinde yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, Güzelyurt Mes-
lek Yüksek Okulunda öğrenim 
gören Oya Çelik (18) ve Nazlı 
Deniz Özdemir (20), akşam saat-
lerinde çıktıkları doğa gezisinde 
yollarını kaybetti. İlçeden olduk-
ça uzaklaşan iki kız öğrenci du-
rumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. Bunun üzerine harekete 
geçen İl Acil Afet Durum (AFAD) 
Müdürlüğü ekipleri öğrencile-
rin verdiği konuma göre ilçe ve 
belde yollarında arama çalışması 
yaptı. Arama çalışmaları devam 
ederken, Ihlara beldesine ulaşan 
öğrenciler buradaki vatandaşlar-
dan yardım istedi. Vatandaşlar 
AFAD ekipleriyle irtibat kurarak 
öğrencilerin yerlerini bildirirken, 
kısa sürede beldedeki öğrencilere 
ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri 
kurtarma aracına bindirerek Gü-
zelyurt ilçesine götürdü. AFAD 
ekipleri üniversite öğrencilerini 
yurtlarına bırakırken, öğrenciler 
ekibe teşekkür etti.
n İHA

Mahsur kaldılar!
Otomobil şarampole
devrildi, 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobilin
sürücüsü yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil şarampole devrilirken, 
kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 
18.30 sıralarında Aksaray - Nev-
şehir Karayolunun 7. kilometre-
sinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, A.K. (44) idaresin-
deki 50 FH 6617 plakalı hafif ti-
cari araç, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini yitirmesi sonucu şa-

rampole devrildi. Araç sürücüsü 
kazayı yara almadan atlatırken, 
araçta bulunan P.K. (48), M.K. 
(49), K.K. (78) ve F.K. (79) yara-
landı. Yaralılar olay yerine gelen 
112 Acil Yardım ekiplerince Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Derbent’te, otomobilin dev-
rilmesi sonucu bir kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, İsa Kayacılar 
idaresindeki 42 AT 978 plakalı 
otomobil, Beyşehir-Ilgın Karayolu, 
Derbent ilçesi kavşağında sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden 

çıkarak şarampole devrildi. Ters 
dönen araç içerisinden yaralı ola-
rak çıkarılan sürücü Kayacılar, 
kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hasta-
nesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı 
sürücünün sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
n AA
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Eczaneler, ücretli poşet 
uygulamasından muaf olacak

Sarayönü’nde 2018’de ihtiyaç
sahiplerine büyük destek

Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Adem Açıkgöz eczanelerde veri-
len poşetlerin ücretsiz olması için, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
usul ve esasları yayınlayacağını ve 
eczanelerin poşet uygulamasından 
muaf olacağını dile getirdi. Kulla-
nılmış poşetlerin mikrop bulaşma 
riskini artırdığı için Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un 
vatandaşın sağlığını için eczanede 
verilen poşetlerin ücretsiz olması 
noktasında bu hafta usul ve esas-
ların yayınlanacağının duyuruldu-
ğunu dile getirdi. 

Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Adem Açıkgöz “Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı arasında bu konuda 
bir çalışması yürütülüyor. 15’e 25 
poşet boyutlarında mikronunu da 
inceliyoruz, 0,15 mikronun altın-

daki poşetlerimiz ücretsiz. Vatan-
daşımızın sağlığı söz konusu. O 
yüzden eczanede verilen bu ölçü-
lerdeki poşetlerin ücretsiz olması 
noktasında bu hafta içerisinde ba-
kanlık tarafından usul esaslarımızı 
yayınlanacak. Daha sonra ecza-

nelerdeki verilen plastik poşetler 
ücretsiz olacaktır. Eczacıların tale-
bine olumlu yaklaşan ve gereken 
desteği veren Çevre ve şehirlik Ba-
kanımız Murat Kurum ve ekibine 
şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sarayönü Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara 2018 yılında 3 milyon 45 
bin 45 liralık yardım yapıldı. Sarayö-
nü Kaymakamı Tarık Bahadır, ilçe 
genelinde 2 bin 628 kişiye, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı aracılığıyla yardım sağlandığını 
söyledi.  İhtiyaç sahibi vatandaşların 
yüzünü güldürmeye çalıştıklarını 
ifade eden Bahadır, “Yardım tuta-
rımızın yaklaşık üçte biri engelli va-
tandaşlarımıza verildi. 530 bin liralık 
kısmı, bin 586 vatandaşımızın evini 
ısıtıyor. Eşi vefat eden bayanlara ve 
65 yaşın üzerinde olan vatandaşları-
mıza da 1 milyon lira yardım yapıldı. 
Bu şekilde toplam 20 kalem altında 
3 milyon 45 bin 45 lira, ihtiyaç sa-
hipleriyle buluştu.” dedi.  n AA

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi, teknik çalış-
malarının yanında üyelerinin ve ai-
lelerinin katlımı ile sosyal etkinlikler-
de düzenlemeye devam ediyor. 

MMO Konya Şube Başkanı Aziz 
Hasan Altun, 15 yıllık tiyatro gelene-
ğini devam ettirdiklerini belirterek, 
“Oda üyelerinin aileleri ile birlikte 
güzel vakit geçirebilmeleri, üyeler 
arasındaki dostluk ve birlikteliğin 

arttırılması ve mühendis camiasının 
oda çatısı altında bir araya getiril-
mesi bu etkinliklerin düzenlenme-
sindeki en önemli amaç olmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda düzenlenen 
sosyal etkinliklerden biriside Konya 
Devlet Tiyatrosunda gerçekleştiril-
miştir. Turgut Özakman’ın kaleme 
aldığı ve yönetmenliğini Bengisu 
Gürbüzer Doğru’nun yaptığı 2 per-
delik ‘Fehmi Paşa Konağı’ isimli 

oyunu odamız üyeleri ve aileleri için 
Konya Devlet Tiyatrosu tarafından 
sahnelenmiş, üyelerimiz, aileleriyle 
birlikte eğlenmiş, günün stresini bi-
razda olsa üzerlerinden atmışlardır. 
Tiyatronun insanlık tarihi kadar eski 
bir geçmişi olması ve günümüzdeki 
teknolojik gelişmelere karşı çağımız-
da da vazgeçilmezliğini korumuştur. 
Yaşamın bir parçası olan tiyatro sah-
nelerinde insanlığa ait tüm değerler 

bulunmaktadır. Bu nedenle makina 
mühendisleri odası olarak düzenle-
nen bu tür sosyal etkinliklerle üye-
lerimizin ve ailelerin birbirine bağlı 
olarak güzel vakit geçirmeleri sağ-
lanmaktadır. Odamız mesleğimizle 
ilgili konuların yanında toplumu-
muzu ilgilendiren her türlü konuda 
etkinlikler düzenlemeye bundan 
sonrada devam edecektir” diye ko-
nuştu.  n HABER MERKEZİ

Yanan elektrik kablosu 
mutfağı kületti

Bozkır’da imece usulü
kar temizliği yapıldı

Karaman’da elektrik kablo-
sunun neden olduğu yangında 
mutfaktaki tüm eşyalar yanarak 
kullanılamaz hale geldi. Olay, ak-
şam saatlerinde Zembilli Ali Efendi 
Mahallesi 768 Sokak’ta bulunan 2 
katlı evin birinci katında meyda-
na geldi. Alınan bilgiye göre, Nebi 
T.’ye ait olduğu öğrenilen evin 
mutfağından dumanların yüksel-
diğini gören vatandaşlar durumu 
itfaiye ve polise haber verdi. Yan-
gın yerine tedbir amaçlı ambu-
lans ile doğalgaz ekibi de çağrıldı. 

Ekipler, ilk olarak üst katta oturan 
yaşlı kadını dumandan etkilenme-
mesi için evinden dışarıya çıkardı. 
Oksijen tüpleri ile evin içine giren 
itfaiye erleri yangını kısa sürede 
söndürdü. Yangının çıktığı mut-
faktaki kanepe, buzdolabı, çamaşır 
makinesi ile diğer eşyalar yanarak 
kullanılamaz hale geldi. İtfaiye 
yaptığı ön incelemede yangının 
mutfaktaki elektrik kablosunun 
ısınarak yanması sonucu çıktığını 
tespit etti. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.  n İHA

Çuvalın içerisine konulduktan sonra boş bir araziye atılan 5 yavru köpek, ölmek üzereyken bulundu. 
Yavru köpeklere, 6 yavrusu bulunan ve Nazlı adı verilen köpeğin süt annelik yapması sağlandı

Çuvalın içine koyup 
ölüme terk ettiler

Konya’da çuvalın içerisine 
konularak araziye atılan 5 yav-
ru köpek, ölmek üzereyken bulu-
nup, Mevlana Doğayı ve Hayvanları 
Sevenler Derneği’ne getirildi. Der-
nek yetkilileri yavru köpeklere, 6 
yavrusu bulunan ‘Nazlı’ adı verilen 
köpeğin sütannelik yapmasını sağla-
dı. Bir işyerinin yanında naylonla ka-
palı bölümdeki ‘Nazlı’ ve yavrularına 
yuva aranıyor.

Emirgazi ilçesinde arazide elekt-
rik sahasının kontrolünü yapan bir 
firmada görevli kişi, 15 gün önce çu-
val içerisinden gelen köpek seslerini 
duydu. Çuvalın yanına giden görev-
li, ölmek üzere olan 5 yavru köpeği 
çuval içerisinden çıkardı.  Ardından  
da Mevlana Doğayı ve Hayvanları 
Sevenler Derneği yetkililerine bil-
dirdi. Köpekler derneğe getirildi. 
Dernek yetkilileri, yavruların bir sü-
tanneye ihtiyacı olduğunu düşünüp, 
süt anne aramaya başladı. Bulunan 
yavru köpekler,  6 yavrusu bulunan 
‘Nazlı’ adı verilen köpeğin yanına 
getirildi. ‘Nazlı’ o yavruları da sahip-
lendi, emzirdi. Bir işyerinin yanında 

naylonla kapalı bölümde güçlükler 
içerisinde bakılan ‘Nazlı’ ve yavrula-
rına bir yuva aranıyor.

Dernek yetkilisi olan ve aynı 
zamanda hayvan hakları gönüllüsü 
Dilek Genç, ‘Nazlı’ ve yavrularının 
hikayesini şu sözlerle anlattı: “Emir-

gazi tarafında ölsünler diye çuval içe-
risinde kordon bağı dahi kopmamış 
iki günlük 5 yavru ölsünler diye çu-
vala konulup atılmış. İstanbul’dan 
bir firma elektrik sahasını dolaşırken 
çuvaldaki sesleri duyuyor. Çuvala 
baktığında yavruları buluyor. Sonra 

derneğimize ulaştılar. Bizde ne ya-
pabiliriz diye düşünüp, sütanne ara-
yışına geçtik. ‘Nazlı’ gerçekten iyi bir 
sütanneymiş. Getirdiğimiz an 5 tane 
can için hemen koştu. Kendi evladı 
gibi insanoğlunun maalesef sokak-
ta ölsün diye attığı yavrulara sahip 
çıktı. ‘Nazlı’nın 6 yavrusu vardı 5 de 
oradan geldi toplam 11 yavrusu var. 
11 tane bebeği biz iki üç haftadır 
maalesef burada tutuyoruz. Çevre-
den çok şikayet ediyorlar. Amacımız 
bunların barınağa bırakılmaması. 
Esnafların da yardımıyla burada ba-
kıyoruz.”

‘BAHÇELİ BİR EV ARIYORUZ’
‘Nazlı’ ve yavruları için bahçeli 

bir ev aradıklarını da belirten Dilek 
Genç, “Nazlı ve bebekleri için bah-
çeli bir ev arıyoruz. 2-3 ay kadar 
bakıldıktan sonra zaten biz bunları 
sahiplendireceğiz. O n-insanların 
başına bırakmayacağız.  Çok acil bir 
şekilde anne ve yavrularına,  bir ev 
ve onlara sahip çıkılması gerekir. 
Onlar dilsiz birer can. Onlarında bir 
eve, yemeğe, sevgiye ihtiyacı var.” 
diye konuştu.  n DHA

Bozkır’da Belediye ekipleri ta-
rafından açılan mahalle yolları dı-
şında kalan sokaklar, vatandaşlar 
tarafından imece usulüyle temizle-
niyor. Bozkır Belediyesi ve  Konya 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol-
larda kar temizleme çalışmalarına 
devam ederken, ara sokaklar va-
tandaşlar tarafından temizleniyor. 

Dereköy Mahallesi sakinlerinden 
Mehmet Bulat,  yağmurun ardın-
dan kar yağışının mutluluğunu da 
yaşadıklarını hatırlattı. Ana yolların 
açık olduğunu ifade eden Bulat, 
“Ama araçların girmediği ve biz-
lerin devamlı kullandığımız ara 
yolları kendi imkanlarımızla kürü-
yerek açıyoruz” dedi.  n AA

MMO Konya’da bu gelenek 15 yıldır sürüyor
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 
51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ZAYİ
8101 sıra ile 8150 arası bir cilt faturamı kaybettim, hükümsüzdür.

YILMAZ DOĞRAMA ATÖLYESİ
SELÇUK V.D : 9740037847 OSMAN YILMAZ

Z-437

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Sarnıç Mahallesi( Hacı Hasan Mahallesi) 26013 Ada, 
3 Parsel, A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO. 18  sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmazın 
bulunduğu bina 2.255 m² imar parseli üzerinde, betonarme karkas yapı tarzında, bitişik nizamda, 
3-B yapı sınıfında A ve B Blok olarak inşaa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu ana 
gayrimenkul onaylı mimari projesine göre ve mahallen; bodrum, zemin ve 5 normal kat olmak üzere 
toplam 7 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında; sığınak, jeneratör, otopark, enerji odası, zemin 
ve 1.2.3.4.5.normal katlarında; her katta 3?er adet daire bulunmakta olup bina genelinde toplam 
18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün dış cephesi 
akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina girişi zemin kattan ve binanın kuzey cephesi üzerinden 
sağlanmaktadır. Binanın bulunduğu parsel çevresi betonarme bahçe duvarı ile çevrilidir. Binanın ısıtma 
sistemi yapı ruhsatına göre ve mahallen bina içi kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır.Taşınmazın bina 
içindeki konumu ve projesi uyumludur. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt: ~127 m² 
kullanım alanlı olup antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, WC-Lavabo, 1 adet balkon hacimlerinden 
oluşmaktadır. Taşınmazın antre-hol-mutfak zeminleri seramik, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. 
Salon ve odalar zemini laminant parke, duvarları duvar kağıdı ve plastik boyalı, tavanları plastik boyalı, 
salon asma tavalıdır. Islak hacimler zemini seramik, duvarları fayans kaplı, tavanı ise asma tavandır. 
Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki ana gayrimenkulün ısıtılması 
kalorifer ile sağlanmaktadır.Yaklaşık 4 yaşında olan bina kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi : Hacı Hasan Mahallesi Mirliva Fazıl Sok Şehri Karatay Sitesi 3. Kapı A Blk 
   5. Kat Daire No: 18 Karatay / Konya 
Yüzölçümü : 127 m2
Arsa Payı : 402/14400
İmar Durumu : İnşaat tarzı 01.04.2014 TARİH VE 2014/233 SAYI İLE RUHSAT ALINMIŞTIR 
Kıymeti : 205.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : İpotek şerhi mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır. 
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 13:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 13:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI B BLK Z 8   Z 19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU
   KARATAY /KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 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. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve 
İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara 
gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda 
yapılan ilan”elektronik ortamdailan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. 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 2018/1348 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1348 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 921093

Konya’da bir motosiklete bi-
nen 6’sı çocuk 8 kişinin kar yağışı 
sonrası yaptığı tehlikeli yolculuk 
görüntülendi. Aynı motosikletteki 
8 kişi, merkez Selçuklu ilçesi Bey-
şehir Çevre yolunda tehlikeli yol-
culuk yaptı. Beş çocuğunun yanı 
sıra eşini de kucağındaki bebeğiy-
le motosiklete bindiren sürücü, 
kar yağışının etkili olduğu Kon-
ya caddelerinde seyretti. Ailenin 
tehlikeli yolculuğu, bir araç ka-
merası tarafından da kaydedildi.
n AA

Otomobil park halindeki
tankere çarptı: 1 yaralı

Ereğli’de sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobilin park halindeki tankere 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında otomobil sürü-
cüsü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı 
Adana-Konya karayolu üzerinde 
bulunan yan yol üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ahmet M. idaresindeki 03 HN 224 
plakalı otomobil yolun buzlanması 

nedeniyle sürücüsünün kontrolü-
nü kaybetmesiyle park halindeki 
42 DLN 49 plakalı tankere arkadan 
çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurda-
ya dönen otomobilin sürücüsü Ah-
met M., olay yerine çağrılan sağlık 
ekiplerinin müdahalesinin ardın-
dan Ereğli Devlet Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Polis 
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
n İHA

7143 sayılı kanun kapsamında kamuya olan borçlarını yapılandıran ancak borçlarını süresinde ödeyeme-
yenler için bir fırsat daha doğdu. Gecikmiş borçlar 28 Şubat’a kadar ödenirse yapılandırma devam edecek

Kaçıranlar için
ikinci bir fırsat daha

Konya Genç Mali Müşavir-
ler Platformu, 7143 sayılı Kanun 
kapsamında yapılandırma baş-
vurusunda bulunduğu ödenmesi 
gereken borçlarını süresinde öde-
meyerek kanun hükümlerini ihlal 
edenlere yeni bir hak tanındığını 
belirterek, başvuru ve ödeme sü-
reçleri hakkında bilgilendirmede 
bulundu. 

Konya Genç Mali Müşavir-
ler Platformu tarafından yapılan 
açıklamada, “Borç yapılandırma 
başvurusunda bulunduğu halde 
28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
ödenmesi gereken borçlarını sü-
resinde ödemeyerek kanun hü-
kümlerini ihlal edenlere, 28 Şubat 
2019 tarihine kadar ödeme yap-
maları halinde mevcut yapılandır-
ma haklarının devam edecektir. 

Yapılandırmadan yeniden ya-
rarlanmak için herhangi bir yazılı 
bir başvuru şartı aranmamak-
tadır. Uzayan ödeme süresi için 
herhangi bir zam, faiz uygulan-
mayacak ve tercih edilen taksit 
süresine ilişkin katsayıda herhan-
gi bir değişiklik yapılmayacaktır” 

denildi. 
7159 sayılı kanunla yapılan 

düzenleme kapsamında 7143 
sayılı yasa ile yapılandırılan ala-
caklar ve bu alacaklara ilişkin ilk 
üç taksit ödeme süreleri ile geçici 

2’nci madde uyarınca uzayan tak-
sit ödemelerini gösterir özet tab-
loya göre, “Kesinleşmiş Alacaklar, 
Kesinleşmemiş veya Dava Safha-
sında Bulunan Alacaklar, İncele-
me ve Tarhiyat Safhasında Bu-

lunan İşlemler, Matrah ve Vergi 
Artırımı için 7159 Sayılı Kanunla 
Uzayan Taksit Ödeme Sürelerinin 
Son Gününün 28 Şubat 2019 ol-
duğu belirtildi.
n İHA

Sınırları zorladılar, 8 kişi bindiler
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, Ladikli Mahallesi4178 Ada, 35 Parsel, bahçeli kargir 2 
katlı ev nitelikli taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz, Ladikli mahallesi küçükkovanağzı caddesi 
bala sok içinde sarih sokak köşesindebahçeli ruhsatsız 2 kat + çatı katılı ev, giriş kapısı demir 
doğrama, bahçe duvarlarıbriket üzeri serpme sıvalı 3 daire bulunmaktadır. Sarih sokak cephesinden 
giriş güney tarafından bahçe girişi ve otopark kapısı demir doğrama kapı ile verilmiştir. Bahçe içi 
beton zeminlidir.Biha çevre duvarı briket duvar olarak çekilmiş, arka ve yan bahçesi duvarları çekili 
bulunmaktadır.Taşınmaz 3 cephelidir. Ana giriş demir doğrama bina cephesi boya ve mantolama yok 
sıva üzeri boyalı kaplamalıdır. Mina ısı yalıtımı yoktur. Bina içi giriş merdiven evi ve koridorları duvar 
ve tavan sıvaüzeri plastik boyalıdır. MBerdivenleri giriş merdivenleri mozakik kaplı, korkulukları demir 
doğramadır. Bodrum ve çatı merdivenleri mozaik kaplamadır. No. 7 Kapı numaralı olup, mustakil 
bahçeli evin ruhsatı yoktur daireler 3 oda 1 salon ve 2 balkondan oluşmaktadır. giriş kapısı ahşap kapı, 
giriştevestiyer, dairenin duvarları ve tavanları sıva üzeri boyalı, lavabosu düz, banyoda klozet ve düz 
lavabo, mutafakta alt ve üst dolapları ile tezgah mermertezgah arası fayans kaplıdır. Antrede lavabo 
wc lavabo wc banyo ve balkon tabanları mozaik kaplı, banyo lavabo. wçduvarları yarım boy seramik 
kaplı, lavabo wç, banyotavanı sıva üzeri soyalıdır. Daire içi duvar ve tavanlar sıva üzeri plastik boyalı, 
kapıların ahşap doğrama kapıdır yer döşemesi odalarda ahşap kaplı, ıslak hacimler ve balkonlar 
mozaik kaplı,korkulakları demir doğrama, pencereleri zemin ve 1. kat ahşap doğrama çatı katı pvc, 
denizlik mozaiktir.Yeni imar plası ile kentsel dönüşüp ve 18 uygulaması ile eski terkleri sayılarak ilave 
DOP alıncak olup mevcut bina kentsel dönüşüm içinde kalan 2 kat ve çatı katlı yapı durumunda dır.
Adresi : Ladikli Mah. Sarih Sok No: 7/-1-2-3 Meram / Kony A Meram / KONYA
Yüzölçümü : 258,60 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :  İnşaat tarzı mesken sahasına isabet etmektedir. 
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %18                          İhale damga vergisi.    %o5,69 
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz şerhleri mevcutur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır.
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 02/04/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI B BLK Z18/   Z 19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU
   KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 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. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve 
İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara 
gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda 
yapılan ilan”elektronik ortamdailan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. 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 2017/1978 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/1978 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 921121

Ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkımına karar verilen ve geçtiğimiz günlerde yıkımları tamamen bitirilen yaya 
üstgeçitlerinin yerine yenilerinin yapılması için Konya Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Yeni üstgeçitler 100 günde bitecek

Yeni üstgeçitler yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin farklı noktalarında ekono-
mik ömrünü tamamlayan yaya 
üst geçitlerini yeniliyor. Yıkımı 
tamamlanan İstanbul Yolu ve 
Beyşehir Yolu üzerindeki eski 
yaya üst geçitlerinin yerine yü-
rüyen merdivenli, alttan ısıtmalı 

yeni üst geçitlerin yapımına baş-
ladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ekonomik ömrünü tamamlayan 
üstgeçitlerin yenilenmesi ama-
cıyla şehrin farklı noktalarında 
3 yeni yaya üst geçidi yapımını 
başlattı. Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada Büyükşehir Belediyesi 
olarak yayaların rahat ve güvenli 
şekilde karşıdan karşıya geçiş-
lerinin sağlanması için ihtiyaç 
duyulan yerlerde yaya üst geçit-
lerini yapımını sürdürdüklerini 

belirtti. Özellikle ana caddeler 
üzerinde öğrencilerin giriş ve 
çıkışlarının tehlike oluşturduğu 
okulların önüne ve yaya trafiği 
ile araç trafiğinin yoğun olduğu 
bölgelere yaya üstgeçitleri yap-
tıklarını hatırlatan Başkan Altay, 
“Bu kapsamda, 25 yıldan fazla 

süredir hizmet veren, ekonomik 
ömrünü tamamlayan İstanbul 
Yolu üzerindeki Aydınlıkevler 
ve Eski Sanayi yaya üst geçitleri 
ile Beyşehir Yolu Fatih Endüstri 
Meslek Lisesi önündeki yaya üst 
geçidinde yıkım çalışmalarını ta-
mamladık. Bu 3 noktaya yürüyen 

merdivenli, asansörlü ve alttan 
ısıtmalı modern yaya üstgeçitle-
rimizi en kısa sürede tamamla-
yarak hemşehrilerimizin hizme-
tine sunmayı hedefliyoruz” dedi. 
13 milyon liraya mal olacak 3 
ayrı yaya üst geçidinin ihale sü-
resi 100 gün.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven 2 yıl önce dünyaya 
gelen, İzmir saldırısında şehit 
olan Polis Memuru Fethi Sekin 
ismini ailesi ile birlikte verdiği 
bebeğe doğum günü sürprizi 
yaptı.

Bir yiğit şehit olur, bin yiğit 
doğar diyen Başkan Özgüven: 
“2 yıl önce İzmir’de Kendini si-
per edip daha fazla can kaybını 
önleyen kahraman Polisimiz 
Fethi Sekin şahadet şerbeti içtiği 
gün gözlerini dünyaya açan ve 
ismini ailesi ile birlikte Fethi Se-
kin olarak verme bahtiyarlığını 
yaşadığım küçük Fethi Sekin’i-
mizin doğum gününü kutladık. 

Allah(cc) bu bebeğimize 
vatanına, milletine, bayrağına 
bağlı, başarılarla dolu hayırlı bir 
ömür nasip etsin inşallah. Türk 
Milleti feraset sahibi, kahraman 
bir millettir.

 Türk Milleti yok olmasın, 
egemenliğini sürdürsün, vata-
nında hür ve bağımsız yaşasın 
diyerek bu uğurda en büyük 
servetleri olan canlarını fedadan 
çekinmeyen şehitlerimizi her 
zaman kalbimizde taşıyoruz. 

Bu bebeğimiz de isminin ne-
den konulduğunu anladığı gün 
çok gururlanacaktır. Bu vesi-
leyle kahraman Polisimiz Fethi 

Sekin’i rahmetle ve hürmetle 
anıyorum, ruhu şad olsun” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Ereğli’de Kamu Kurum-
ları içerisinde en yüksek promos-
yon miktarı ve sözleşmesine imza 
attı. Buna göre 171 personeli kap-
sayan 329.346 Türk Liralık sözleş-
me Vakıfbank ile imzalandı. Geçen 
yıl da Belediye işçilerine 1.250 
TL’lik promosyon anlaşmasıyla da 
en yüksek sözleşme imzalanmıştı.

Kadrolu işçi, memur ve söz-
leşmeli personeli kapsayan 3 yıllık 
promosyon anlaşmasına binaen 
kişi başı 1.926 Türk Lirası ocak 
ayı maaşına müteakip 1 kerede 

ödenecek. Ayrıca personellerden 
maaş miktarını aşmamak kaydıyla 
işlemlerinde banka masrafları da 
alınmayacak.

Önemli bir sözleşmeye imza 
attıklarını belirten Başkan Özgü-
ven: “Personellerimiz açısından 
önemli bir anlaşmaya imza attık. 
Bu sözleşmenin Ereğli’de Kamu 
Kurumları içerisinde yapılan en 
yüksek promosyon miktarı ve 
sözleşme olması da bizleri mutlu 
etti. Yaptığımız sözleşme uyarın-
ca 171 personelimize 1.926 Türk 
Lirası ocak ayı maaşına müteakip 

1 kerede ödenecek. Yani toplamda 
329.346 Türk Liralık bir sözleşme 
imzalamış olduk. Ayrıca personel-
lerimizden maaş miktarını aşma-
mak kaydıyla işlemlerinde banka 
masrafları da alınmayacak. Bu 
anlamda bizi kırmayarak perso-
nellerimize sağladıkları bu imkan 
için Vakıfbank Ereğli Şube Müdü-
rümüz Kerim Yaşlı Bey’e ve ekine 
teşekkür ediyorum. Bankamıza ve 
tüm personellerimize hayırlı uğur-
lu olmasını dilerim” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

Fethi Sekin’e doğum günü sürprizi

Belediye personelinin promosyon sevinci
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Selçuklu’da binlerce genç mutluluğa ‘evet’ dedi
Selçuklu Belediyesi 2018 yı-

lında 4229 çiftin nikâhını kıydı. 
Nikâh işlemlerinin yoğun olduğu 
bir yıl geride kalırken evlilik iş-
lemleri için Selçuklu Belediyesine 
müracaat eden 4229 çift mutlulu-
ğa “evet” dedi.  Selçuklu Beledi-
yesi Evlendirme Memurluğu’nda 
geçen yıl 4229 çift nikah masası-
na oturdu. 38 farklı ülkeden 307 
yabancı uyruklu kişinin nikahı 
Selçuklu’da kıyılırken, yaşamla-
rının en anlamlı “evet” i için özel 
tarih seçen 45 çift 08.08.2018 
tarihinde evliliğe ilk adımı atmış 
oldu.  Selçuklu Belediyesi tara-
fından yapılan açıklamada,“2018 
yılında Selçuklu Belediyesi Evlen-
dirme Müdürlüğü’ne 4498 çift 
başvuru yapmış olup bunlardan 
4229 çiftin nikah akdi gerçekleş-
tirildi. Yabancı vatandaşların da 

talepleri alınarak 307 çiftin nikahı 
kıyıldı. Selçuklu ilçemizde ikamet 
eden ancak nikah akitlerini diğer 
il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 
170 çifte de ‘Evlenme İzin Belge-

si’ verildi.  99 çiftin ise işlemleri 
tamamlamış ve kendilerine nikah 
akitleri için randevu verilmiş; fa-
kat evlenmekten vazgeçtiklerini 
beyan etmeleri üzerine dosyaları 

iptal edilmiştir” denildi.
2018 yılında Selçuklu Beledi-

yesi’ne başvurarak evlenen tüm 
çiftlere Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı tarafından 

Kuran-ı Kerim ve Türk Bayra-
ğı hediye edildi.Nikah için gelen 
taleplere olumlu cevap veren 
Başkan Pekyatırmacı, evlilik yo-
lunda ilk adımı atan çiftlerin ni-

kah akitlerini gerçekleştirdi.  Sel-
çuklu’nun her yıl artan nüfusuna 
bağlı olarak nikah işlemlerinin de 
arttığını ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “İlçemizde her yıl 4 binin 
üzerinde çiftin nikah işlemlerini 
gerçekleştiriyoruz. Fırsat bul-
dukça da çiftlerimizin bu mutlu 
günlerinde bulunarak gençlerin 
sevinçlerine ortak oluyoruz. Top-
lumun temel taşını oluşturan ai-
lenin bireyleri olan gençlerin sev-
gi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde 
bu birlikteliği ömür boyu sürdür-
meleri en büyük temennimizdir. 
Yuva kuran genç çiftlerimizi teb-
rik ediyor, gençleri bugünlere ge-
tiren ve onlara emek veren aile-
lerine hayırlı olmasını  diliyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Akçeşme Mahallesi Ak-
çeşme Sokakta bulunan yüz yıldan 
fazla geçmişe sahip tarihi Konya evi, 
Karatay Belediyesi’nin özverili çalış-
maları ile aslına uygun olarak resto-
re ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay’ın köklü geçmi-
şinin izlerini taşıyan tarihi binanın 
restorasyonunun binanın özellikleri 
ve yansıttığı mimari yapıya uygun 

olarak sürdürüldüğünü vurguladı. 
Binanın teknik özellikleri ile ilgili 
bilgi veren Başkan Hançerli tescilli 
binanın taş temeller üzerine kerpiç 
duvarlar ile inşa edildiğini vurgula-
yarak; yapının iç sofalı plan tipinde 
olup zemin üzeri tek kattan oluş-
makta olduğunu dile getirdi. Başkan 
Hançerli “Binanın yapılış tarihi tam 
olarak belli olmasa da benzer örnek-
lerden hareketle 19. Yüzyıl sonu 20. 
Yüzyıl başına tarihlendirilebilir.”de-

di. Başkan Hançerli, Karatay Beledi-
yesi olarak Mevlana Civarı Koruma 
ve Geliştirme Projesi, Celal Sokak, 
Mengüç Caddesi, Sarıyakup Mahal-
lesi, Konya Sokağı olarak tabir edilen 
Mahmut Dede Sokak, Tarihi Köprü-
başı Zabıta Karakolu, Şems-i Tebrizi 
Mahallesi ve Ortakonak Cami Res-
torasyonu ile pek çok başarılı res-
torasyon ve sokak sağlıklaştırması 
çalışmalarına imza attıklarını belirtti.  
Başkan Hançerli bir şehrin kültür 

kimliğinin üzerinde yoğunlaştığı en 
önemli öğelerin başında tarihi eser-
lerin geldiğini belirterek; tarihi eser-
lerin korunmasının ve restorasyo-
nunun kültürümüzün korunması ve 
tanıtılmasına önemli katkılar sağla-
yacağını vurguladı. Başkan Hançerli 
pek çok hatıraya tanıklık etmiş tarihi 
eserlerin restore ederek geleceğe 
miras bırakmanın mutluluğunu ya-
şadıklarını dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Engelliler açlık 
sınırının altında!

‘Özüne Dön Sen 
Doğru Olasın’

Engellilere yönelik yapmış 
olduğu çalışmalarla tanınan Gö-
nül Gözü Derneği Genel Başkanı 
Devriş Ahmet Şahin, asgari üc-
rete  ve memur maaşına yapılan 
zamlara endeksli olan evde ba-
kım maaşı ve 2022 engelli maa-
şının kişi başı gelir miktarları ile 
alakalı yapmış olduğu açıklama-
da engellilere ödenen maaşların 
açlık sınırının altında olduğunu 
ifade etti. 

Şahin, “Engelli vatandaşları 
evinde bakan engelli yakınları-
na  verilen “evde bakım maaşı” 
ve engelli vatandaşın kendisine, 
ve/ya yakınına her ay ödenen 
2022 engelli aylığı almak için kişi 
başı gelir belli oldu.  2019 Yılın-
da engelli  bireylere  aylık olarak  
ödenen 2022 maaşını alabilme-
leri için hane içinde gelirlerinin  
609,6  TL’yi geçmemesi şartı 
aranacak. Bu rakam 2018 yılı 
için 483.64 TL idi. Evinde engelli 
yakını bulunan bireylere her ay 
ödenen ve halk arasında evde ba-
kım maaşı yada evde bakım aylığı 
diye bilinen aylığı almak için ise 
2019 yılında hane içinde kişi başı 
gelirin 1219.35 TL’yi geçmemesi 
gerekmektedir. Evde bakım ma-
aşı için geçen yıl yani 2018yılında 
bu sınır 967.27 TL olarak uygu-
lanıyordu. TÜRK-İŞ 2018  Aralık  
ayı sonucuna göre: Dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması ge-

reken aylık gıda harcaması tuta-
rı (açlık sınırı) 1.941,16  TL. Bu 
kapsamda yapılan artış çok ye-
tersizdir” dedi.  Engellilere öde-
nen maaşların çok yetersiz oldu-
ğunu üstelik bu maaşı almak için 
devletin şart koştuğu gelir krite-
rinin de çok adaletsiz olduğunu 
aktaran Şahin, şunları kaydetti: 
“01.07.2015 de 5378 sayılı ka-
nunda yapılan değişikliğin yürür-
lüğe girmesi ile bir çok engellinin 
almakta olduğu 2022  maaşları 
da kesildi. Engelli yakınlarına 
verilen evde bakım aylıkları ge-
lir hesabına dahil edilmemeli ve 
2022 maaşı bağlanırken sadece 
engelli bireylerin gelirleri dikkate 
alınmalı. Bu konuya yetkililerin 
bir an önce kulak vermelerini ve 
yaşanan mağduriyetlere ivedi bir 
şekilde çözüm bulunmasını isti-
yoruz.”  dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay İstiklal İlkokulu 
tarafından yürütülen “Özüne 
Dön” Projesi’nin bu haftaki ko-
nusu “Sen Doğru Olasın” oldu. 
Proje kapsamında okulun 1/D 
sınıfı öğrencileri, sınıf öğret-
menleri Fatih Uçaroğlu ile bir-
likte Meram Kaymakamı Resul 
Çelik’i ziyaret ettiler. Ziyarette 
öğrenciler ve sınıf öğretmeni 

Uçaroğlu tarafından Kaymakam 
Çelik’e proje hakkında detaylı 
bilgiler verildi. Kaymakam Çelik 
de ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, projenin ol-
dukça önemli olduğunu söyledi. 
Çocuklarla bir süre sohbet eden 
Çelik, hatıra fotoğrafı da çekin-
meyi ihmal etmedi. 
n HABER MERKEZİ 

Konya 2017 yılında, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan yüzde 2,1 pay aldı. Konya, tarım sektöründe 
yüzde 5,8 pay ile 2017 yılında en yüksek paya sahip olurken, sanayide ise 10. sırada yer aldı

Tarım sektöründe 
Konya ilk sırada! 
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, İl Bazında Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla (GSYH) istatistiklerinden 
yararlanarak “Konya-Karaman İlle-
ri Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH),  
2017” konusunda hazırlanan bül-
teni basınla paylaştı. Buna göre 
Konya, toplam GSYH’den yüzde 
2,1 pay aldı. 2017 yılında Konya 
66 milyar 122 milyon TL GSYH’ye 
ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 
2,1 pay alarak il bazında 7’nci sırada 
yer aldı. Karaman ise 8 milyar 700 
milyon TL GSYH’ye ulaştı ve top-
lam GSYH’den yüzde 0,3 pay alarak 
il bazında 59’ncu sırada yer aldı. İl 
düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
(GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 
yılında İstanbul 970 milyar 189 
milyon TL ile en yüksek GSYH’ye 
ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 
31,2 pay aldı. İstanbul’u, 280 milyar 
581 milyon TL ve yüzde 9,0 pay ile 
Ankara, 191 milyar 468 milyon TL 
ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl 
düzeyinde GSYH hesaplarında son 
üç sırada 2 milyar 787 milyon TL 
ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon TL 
ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon 
TL ile Bayburt yer aldı. GSYH’den 
en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 
yılında toplam GSYH’nin yüzde 
46,4’ünü oluşturdu.

Kişi Başına GSYH’de 2017 yı-
lında Karaman 35 bin 344 TL ile 
18’inci sırada, Konya 30 bin 461 
TL ile 33’üncü sırada yer aldı.  Kişi 
Başına GSYH’de İstanbul 65 bin 41 
TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 

64 bin 659 TL ile Kocaeli ve 52 bin 
TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi 
başına GSYH hesaplamalarında,14 
bin 185 TL ile Şanlıurfa, 14 bin 80 
TL ile Van ve 12 bin 729 TL ile Ağrı 

son üç sırada yer aldı. 

Kişi başına GSYH, 2017 yılında 

on il için Türkiye ortalamasının üze-

rinde gerçekleşti.

TARIM SEKTÖRÜNDE 
KONYA İLK SIRADA 

Konya, tarım sektöründe yüzde 
5,8 pay ile 2017 yılında en yüksek 
paya sahip oldu. İzmir yüzde 4,4 pay 
ile ikinci sırada, Manisa yüzde 3,9 pay 
ile üçüncü sırada yer aldı. Karaman 
yüzde 1,4 pay ile 20’nci sırada yer aldı. 
Sanayi sektöründe yüzde 2 pay ile 
Konya 10’uncu sırada, Karaman yüz-
de 0,2’lik pay ile 54’üncü sırada yer 
aldı. İstanbul, sanayi sektöründe yüz-
de 29,0 pay ile 2017 yılında en yüksek 
paya sahip oldu. Ankara yüzde 8,2 pay 
ile ikinci sırada, İzmir yüzde 7,0 pay ile 
üçüncü sırada yer aldı. Sanayi sektö-
ründe yüzde 0,04 ile Iğdır, yüzde 0,02 
ile Ardahan ve Bayburt illeri en düşük 
payı aldı. Hizmet sektöründe Konya 
yüzde 1,8 pay ile 9’uncu, Karaman 
yüzde 0,2 pay ile 68’inci sırada yer 
aldı.  n EMİNE ÖZDEMİR

Restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi
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2018’de ençok bakkal ve büfe açıldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, geçen yıl 
en çok açılışın 21 bin 836 iş yeriyle 
büfe, bakkal ve market işletmeciliği 
meslek kolunda yapıldığını bildirdi. 
Palandöken, yazılı açıklamasında, 
geçen yılın işletme sayılarına ilişkin 
değerlendirmede bulundu. 2018 
yılı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar 
sayısının 1 milyon 753 bin 213 ol-
duğunu belirten Palandöken, “Sicil 
Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara 
göre, esnaf ve sanatkarlarımıza ait 
1 milyon 886 bin 727 iş yeri var. 
Geçen yıl sonu itibarıyla 229 bin 
298 iş yeri açılırken, 106 bin 167 
iş yeri kapandı. Diğer taraftan 37 
bin 337 iş yeri de vergi kayıtları 
sona erdiği için resen terkin edildi 
ancak ilgilileri müracaat etmediği 

için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Sicil Gazetesi’nde terkin ilanları 
yayımlanmadı.” ifadesini kullandı. 
Palandöken, 2018’de ekonomide 
gerçekleşen dalgalanmanın iş yeri 
kapanışlarının artmasına yol açtı-
ğını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Önceki yıl 229 bin 367 olan 
iş yeri açılışları geçen yıl 69 aza-
larak 229 bin 298’e düştü. Öte 
yandan 2017’de 96 bin 945 olan 
iş yeri kapanışları 9 bin 222 arta-
rak 2018’de 106 bin 167’ye çıktı. 
Geçen yıl bir önceki yıla göre iş 
yeri açılışları kısmen aynı kalırken 
kapanışlar 2017’ye göre yüzde 9,5 
arttı. 2018’de görülen ekonomik 
dalgalanma, iş yeri kapanışlarının 
artmasına neden oldu.”

İLLERDE DURUM
İllerin nüfusuna göre geçen yıl 

en fazla iş yeri açılışının Muğla’da 
gerçekleştiğini kaydeden Palandö-
ken, bu ili Burdur, Çanakkale, An-
talya ve Uşak’ın izlediğini aktardı. 

Palandöken, nüfusuna göre en 
az iş yeri açılışının ise İstanbul’da 
görüldüğünü, bu kentin ardından 
Muş, Şırnak, Batman ve Diyarba-
kır’ın sıralandığını bildirdi.

En çok iş yeri açılışı yapılan 
meslek kolunun geçen yıl 21 bin 
836’yla bakkal, büfe ve market 
işletmeciliği olduğunu belirten Pa-
landöken, “Bu işletmeleri 20 bin 
493 ile lokantacılık faaliyetleri, 13 
bin 155 ile kahvehane, kıraathane 
ve çay ocağı işletmeciliği, 9 bin 748 
ile servis aracı işletmeciliği ve 9 bin 
62 ile şehirler arası yük taşımacılığı 
izledi.” değerlendirmesinde bulun-
du. n AA

Kayseri Mobilya Sanayicileri 
Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay 
Sabuncu, KDV indirimiyle piyasada 
canlanma yaşandığını ve mobilya 
üretiminin hızlandığını söyledi.

Türkiye ekonomisine çeşitli 
alanlarda katkı sağlayan kentlerden 
Kayseri, özellikle mobilya sektörün-
deki büyüklüğüyle biliniyor.  Mobil-
yada ünlü markalarla Türkiye’nin 
adını uluslararası arenaya taşıyan 
Kayseri’den Amerika, Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarına mobilya ihracatı 
gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2 ay önce 
mobilyada başlayan KDV indirimi-
nin yeni yılda 3 ay daha uzatılması, 
sektörün hem yüzünü güldürdü 
hem de beklentisini artırdı. 

KAYMOS Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tuncay Sabuncu, yaptığı açık-
lamada, KDV indiriminin mobilya 
üreticilerini sevindirdiğini söyledi. 
Kayseri’nin mobilyanın başkenti ol-
duğunu belirten Sabuncu, “KDV in-
dirimini 2018 yılında hükümetimiz-
den talep ediyorduk. Bunun 2018 
yılının son döneminde bile gerçek-
leşmiş olması biz mobilyacıları se-
vindirdi çünkü döviz kurlarındaki 

artıştan dolayı mobilya sektörü bir 
daralma içerisine girdi. KDV’deki 
indirim, yılın son 45 günlük zaman 
dilimi içerisinde yıl sonu hedefleri-
mizi tutturacak bir seviyeye getir-
di.” dedi. Sabuncu, KDV indiriminin 
2018 yılında ciddi bir hareketlenme-
ye neden olduğuna dikkati çekerek, 
şunları kaydetti:

“Satışlarda 2017 yılının aynı dö-

nemine göre yaklaşık yüzde 30-35 
oranında bir artış oldu. Bu durum bi-
zim açımızdan yılın son çeyreğinde 
sevindirdi. Yetkililere, bize 2019 yı-
lında da bu sevinçli haberi verdikleri 
için teşekkür ederiz. Bu durumun 
sektörümüzü daha iyi noktalara taşı-
yacağını bu hareketliliğin hem istih-
dama hem de ekonominin canlılığı-
na katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 
50’si Kayseri’de gerçekleşiyor. İs-
tihdamın en yoğun olduğu şehir 
Kayseri’dir. Mobilyadaki KDV indi-
rimi bir canlılığa vesile oldu, üretim 
hızlandı, işlerimiz açıldı.”  Sabuncu, 
yeni yılda da devam edecek KDV 
indiriminin birçok sektörde olduğu 
gibi mobilyacılara da nefes aldıraca-
ğını söyledi. n AA

Sivil toplum kuruluşlarına 
6,4 milyon avroluk hibe

Dış ticarette 
artış bekleniyor

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret 
Beklenti Anketi’ne göre, yılın bi-
rinci çeyreğinde ihracat beklentisi 
bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan 
artarak 117 oldu. İthalat Beklenti 
Endeksi ise 5,4 puan azalarak 94,7 
seviyesinde gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Bek-
lenti Endeksi, yılın birinci çeyre-
ğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 
puan artarak 117 seviyesinde ger-
çekleşti. İthalat Beklenti Endeksi 
ise 5,4 puan düşerek 94,7 oldu.  
Ticaret Bakanlığı, bu yılın birinci 
çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Bek-
lenti Anketi’ni açıkladı. Buna göre, 
İhracat Beklenti Endeksi, birinci 
çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 
5,4 puan arttı. Geçen yılın dördün-
cü çeyreğinde 111,6 olan endeks, 
birinci çeyrekte 117 seviyesine çık-
tı. Söz konusu endeks geçen yılın 
aynı dönemine göre de 4,5 puan 

artış gösterdi.
Birinci çeyrekte İhracat Bek-

lenti Endeksi’ni “Şu Anda Kayıtlı 
İhracat Sipariş Düzeyi” yayılım 
endeksi negatif etkilerken, diğer 
yayılımların 100’den büyük olması 
sebebiyle endeksi pozitif etkilediği 
görüldü.

İTHALAT BEKLENTİ
ENDEKSİ GERİLEDİ

İthalat Beklenti Endeksi, yılın 
birinci çeyreğinde dördüncü çey-
reğe göre 5,4 puan azaldı. Geçen 
yılın dördüncü çeyreğinde 100,1 
olan endeks, bu yılın birinci çeyre-
ğinde 94,7 seviyesinde gerçekleşti. 
Endeks geçen yılın aynı dönemine 
göre de 20,3 puan azalış kaydetti. 

İthalat Beklenti Endeksi’ni “Bi-
rim İthalat Fiyatı Beklentisi” yayılı-
mı pozitif etkilerken, diğer yayılım-
lar endekse negatif yansıdı.
n AA

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Bir-
liği (AB) Başkanlığı, AB Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
çerçevesinde desteklenen Sivil 
Toplum Destek Programı kapsa-
mında, Türkiye’deki sivil toplum 
kuruluşlarına yaklaşık 6,4 milyon 
avro hibe desteği verileceğini du-
yurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı 
açıklamada, IPA’nın “Sivil Toplum 
Sektörü” altında desteklediği Sivil 
Toplum Destek Programı kapsa-
mında Türkiye’deki sivil toplum 
kuruluşlarına, yaklaşık 6,4 milyon 
avro hibe desteği sağlanacağı bil-
dirildi. Program, sivil toplum ku-
ruluşlarının karar alma mekaniz-
malarına daha etkin katılımlarını, 
kamu sektörü ve sivil toplum ku-
ruluşları arasındaki ulusal ve yerel 
düzeydeki iş birliğinin güçlendiril-
mesini ve sivil toplum kuruluşları-
nın idari, savunuculuk ve iletişim 
becerilerinin geliştirilmesini des-
tekliyor.

IPA’nın 2014 programı kap-
samında finanse edilen Program 
çerçevesinde, “Ortaklıklar ve Ağlar 
Hibe Programı” ve “Yerel STK’lar 
Hibe Programı” ile bunların yürü-
tülmesine katkı sağlamak adına bir 
hizmet sözleşmesi uygulanmaya 
başladı.

HİBE PROGRAMLARI
“Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 

Programı”, mali ve idari açıdan 
güçlü ve daha önce proje deneyimi 

bulunan sivil toplum kuruluşları-
nın geliştirecekleri ortaklıkları ve 
ağları destekleyerek, bunlar va-
sıtasıyla kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki iş 
birliğini güçlendirmeyi ve sivil top-
lum kuruluşlarının kapasitelerini 
geliştirmeyi hedefliyor.

Hibe programı kapsamında çe-
şitli temalarda ortaklıklar kuran 10 
sivil toplum kuruluşu, yaklaşık 4,3 
milyon avro hibe desteği almaya 
hak kazandı. “Yerel STK’lar Hibe 
Programı”nın ise yaklaşık 2,1 mil-
yon avro toplam bütçesi bulunu-
yor. Bu kapsamda, yerel düzeyde 
çalışmalar yürüten 15 farklı ilden 
38 sivil toplum kuruluşu, aldıkları 
hibeyle idari kapasitelerinin artı-
rılması ile savunuculuk ve iletişim 
becerilerinin geliştirilmesini he-
defleyen çalışmalarını hayata ge-
çirecek. Sivil toplum sektörü ve bu 
kapsamda yürütülen çalışmalar ile 
proje detaylarına ilişkin ayrıntılı bil-
giye www.siviltoplumsektoru.org 
adresinden ulaşılabilecek. Gele-
cek dönemdeki hibe destekleri ise 
www.ab.gov.tr adresinden takip 
edilebilecek. Sivil Toplum Sektörü, 
AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik 
boyutu olan Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 
yıllarını kapsayan döneminde sivil 
topluma yönelik çalışmaların yü-
rütüleceği çerçeve Program olarak 
biliniyor.
n AA

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “2018’i 17 milyar 642 milyon dolar ihracatla kapattık. Bir 
önceki yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. Miktar bazında ise yüzde 7’lik bir yükseliş var” dedi

Hazır giyim sektöründen 
17,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Hazırgiyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı 
yazılı açıklamada, hazır giyim en-
düstrisinin Cumhuriyet tarihinin 
rekorunun kırıldığı 2018’de 17,6 
milyar dolarla ihracatta ikinci büyük 
sektör olduğunu kaydetti.

Hazır giyim endüstrisinin 
2018’de 17 milyar 642 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan 
Gültepe, net ihracatta ise açık ara 
tüm sektörlerin önünde olduklarını 
ve Türkiye’nin cari açığının kapatıl-
masına geçen yıl 15,8 milyar dolar 
katkı yaptıklarını belirtti. 

Gültepe, tüm zorluklara rağmen 
genel olarak başarılı bir yıl geçirdik-
lerini belirterek, 3 yıllık durgunluk 
döneminin ardından ihracatta yeni 
bir sıçrama hamlesi yakaladıklarını 
vurguladı.

Türkiye hazır giyim ihracatının 
yüzde 71’inin Avrupa Birliği ülke-
lerine yapıldığını dile getiren Gül-
tepe, şunları kaydetti: “En büyük 
pazarımız olan AB’de artan rekabet 
ve ekonomilerdeki kısmi olumsuz-
luklara rağmen ihracatımızı artıda 
bitirdik. Özellikle İspanya, Hollan-
da ve Rusya pazarlarındaki yüksek 
performans ihracatımıza olumlu 
yönde yansıdı. Öte yandan 2016 ve 
2017 yıllarında ülkemize gelmek-
te tereddüt eden alıcıların yeniden 
Türkiye’ye yönelmeleri de bu artış-
ta etkili oldu. 2018’i 17 milyar 642 
milyon dolar ihracatla kapattık.  Bir 
önceki yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. 
Miktar bazında ise yüzde 7’lik bir 
yükseliş var. Hazır giyim endüstrisi 
olarak ihracatta ikinci büyük sektör 
konumumuzu 2018’de de devam 
ettirdik. Net ihracatta ise açık ara 
lider konumdayız. 2018’de ülkemi-
zin cari açığının kapatılmasına 15,8 
milyar dolar katkı sunduk.” Gültepe, 

tüm olumsuzluklara rağmen 2019’a 
yüzde 10’luk ihracat artışı hedefi 
ile başladıklarını belirterek, Anado-

lu’daki yeni yatırımlar ve ihracatta 
hedefledikleri yüzde 10’luk artış sa-
yesinde mevcut 510 bini koruyup ek 

istihdam yaratmaya çalışacaklarını 
ifade etti.
n AA

KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi
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TANAP, Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi. Azerbaycan’ın 
Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz 
Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki 
diğer sahalarda üretilen doğal gazın ön-
celikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya 
taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya 
Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik 
Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney 
Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

Projenin uygulayıcısı olarak TA-
NAP Doğal Gaz Anonim Şirketi kurul-
muş, SOCAR % 58, BOTAŞ % 30, BP 
% 12 oranında hisse sahibi olmuştur.

 TANAP, Türkiye Gürcistan sını-
rında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü 
köyünden başlayarak Ardahan, Kars, 
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüş-
hane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, 
Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il-
den geçecek ve Yunanistan sınırında 
Edirne’nin İpsala ilçesinde son bula-
caktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine 
doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal 

Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje 
kapsamında Türkiye sınırları içerisinde 
biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak 
üzere, ulusal doğal gaz iletim şebeke-
sine bağlantı için iki çıkış noktası yer 
alacaktır. 7 adet kompresör istasyo-
nu,4 adet ölçüm istasyonu,11 adet pig 
istasyonu,49 adet blok vana istasyonu 
yapılmıştır.

TANAP ı́n temel atma töreni, Er-
doğan ve Aliyev ín katılımıyla 10 Eylül 
2015 tarihinde gerçekleştirilmişti.Ya-

pımı yaklaşık üç yıldır süren proje 12 
Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı  Vucic ve Ukrayna 

Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun 
katılımıyla açıldı.

Trans Adriyatik 
Doğal Gaz Boru Hattı 
(TAP); Türkiye/İpsala’da 
TANAP ’a bağlanarak 
başlayan, Yunanistan’ın 
kuzeyinden 478 km boru 
hattı ile Arnavutluk sonra 
da Adriyatik Denizi altın-
dan geçerek, İtalya’da 
sonlandırılması planla-
nan doğal gaz boru hattı 
projesidir. 

TANAP boru hattı ile ilk aşamada 
yıllık 16 milyar m³ gaz akışı planlanmış-
tır. . Bu miktarın 6 milyar metre küpünü 
Türkiye ithal edecek olup kalan 10 mil-
yar metre küp kısmının ise Avrupa’ya 
ulaştırılması planlanmaktadır. Daha 
sonraki yıllarda, 2023 yılında 23 milyar 
m³, 2026 yılında 31 milyar m³ doğal ga-
zın taşınması planlanmaktadır.

Bu proje, 9 Avrupa ülkesiyle 100 
milyar dolarlık doğal gaz kontratı yap-

mış bir projedir. Türkiye yalnızca ihti-
yaçlarını buradan karşılamakla kalma-

yacak, aynı zamanda AB 
üyesi ülkelerin de proble-
minin çözümünün bir par-
çası olmak adına önemli 
bir merhale teşkil etmiş 
olacak. Biz  yerli üretimle 
yerli istihdamla beraber 
bütün teknolojilerin kulla-
nıldığı ve çevreye duyarlı 
bir proje.

TANAP, küresel enerji 
politikaları yönünden Tür-

kiye ile Azerbaycan’ın enerji hatlarının 
güvenliği, Rusya’nın tekeline bağım-
lılığın azaltılması ve enerji tedarik kay-
naklarının çeşitlendirilmesi noktasında 
önemli bir adımdır. Türkiye küresel 
enerji politikalarında enerji akışının sağ-
lanması konusunda Rusya’ya karşı 
stratejik anlamda üstünlük elde eder-
ken, Azerbaycan Rusya’dan bağımsız 
olarak proje hayata geçirme konusunda 
somut bir adım atmış olacaktır.

 Türkiye-Azerbaycan arasında 

enerji konusunda stratejik ortaklık, 
2005 yılında işletmeye alınan Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın 
işletmeye alınmasıyla başlamıştır. Bunu 
2007 yılında doğal gaz ithalatı takip et-
miştir. 2009 yılında Türkiye-Ermenistan 
müzakereleri bu süreci kısa süreli olum-
suz etkilemiştir. Türkiye, Azerbaycan’ın 
Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden 
Ermenistan devletiyle ilişki kurmaya-
cağını taahhüt ederek krizin aşılmasını 
sağlamıştır. “İki Devlet Tek Millet” 
ülküsünün stratejik ortaklık seviyesinde 
olan iki ülke ilişkilerinin özel olarak enerji 
alanında daha pragmatist bir şekilde yü-
rütülmesini zorunlu kıldığı söylenebilir. 

TANAP projesi ile enerjinin ipek 
yolu açılmış oldu. Türkiye’nin teknik 
ve tarihi birikimi, Azerbaycan’ın  kay-
nakları ve samimiyeti ile daha yapıla-
cak çok işlerimiz var.

Ne demiştik, “Biz iki Devlet bir 
Milletiz”. 

Baki selamlar.  
Kaynak: https://www.tanap.com/

tanap-projesi/tanap-nedir/

İKİ DEVLET BİR MİLLET POJESİ TANAP NEDİR?

Beyşehir’de evin bitişiğindeki kapalı depoda park halinde bulunan otomobil alev alarak yanmaya 
başladı. Kısa sürede kapalı depoyla birlikte samanlığa da sıçrayan yangın, depo ve samanlığı kül etti

Alev alan otomobil
etrafını da yaktı!

Beyşehir’de kapalı depoda park 
halinde bulunan otomobilde çıkan 
yangın evin deposunu ve samanlı-
ğını kül etti. Edinilen bilgiye göre, 
Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahal-
lesi’nde, yerleşim merkezine 3 ki-
lometre mesafede bulunan Kayalı 
mevkisinde ikamet eden Osman 
Arınç’a ait evin bitişiğindeki kapa-
lı deposunda bulunan otomobilde 
henüz bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Yangın kısa sürede kapalı 
depo ile bitişiğindeki samanlığa da 
sıçradı. 

Yangın ihbarı üzerine adrese 
Konya Büyükşehir Belediyesine 
bağlı itfaiye araçları ve KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü ile Beyşehir Beledi-
yesine ait iş makineleri yönlendiril-
di. İtfaiye ekipleri, iş makinelerinin 
de desteğiyle yangına müdahale 
etti. İtfaiyenin müdahalesi sırasın-
da Osman Arınç’a ait evin depo-
sunda bulunan traktörler dışarıya 
çıkarılarak yanmaktan kurtuldu. 
Ahırda bulunan hayvanlar da va-
tandaşların yardımıyla dışarıya çı-
karılarak telef olmaktan kurtuldu. 

Yangının eve ve bitişiğindeki diğer 
yapılara sıçramaması için yoğun 
gayret gösteren itfaiye ekipleri, so-
ğutma çalışması yaparken beledi-
yeye ait iş makineleri de kepçelerle 
depo ve samanlığa müdahale etti. 
Yangın uzun uğraşların ardından 

ev ve çevresindeki diğer yapılara 
sıçramadan söndürülerek kontrol 
altına alındı. 

Depoda bulunan ve söndürme 
çalışmaları sırasında enkaz altında 
kalan otomobilin tamamen kullanı-
lamaz hale geldiği, depodaki mal-

zemelerle samanlıktaki balyaların 
da zarar gördüğü bildirildi. Soğut-
ma çalışmalarının devam ettiği, 
sonrasında da adreste enkaz kal-
dırma çalışmalarının başlayacağı 
öğrenildi.
n İHA

Lastiği patlayan otomobil 
şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da seyir halindeki oto-
mobilin lastiğinin patlaması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, Aksaray Ihlara 
yolu Kireçlik mevkisinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa-
ray’dan Ihlara istikametine sey-
reden Rasim K. (24) idaresindeki 
59 PN 973 plakalı otomobil, seyir 
halindeyken sağ ön lastiğinin pat-
laması ve sonrasında sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu şarampole devrildi. Kaza-
yı gören diğer sürücüler sağlık ve 
polis ekiplerine haber verirken, ka-
zada otomobil sürücüsü yaralandı. 
Olay yerine gelen 112 acil yardım 
ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay 
yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Ak-
saray Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırdı. Tedavi altına alınan 
yaralı sürücünün durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

Otomobille TIR çarpıştı: 
1 polis ağır yaralı

Aksaray’da TIR ile otomobilin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 polis memuru ağır 
yaralandı. Kaza, saat 10.30 sırala-
rında Aksaray-Ankara karayolunun 
23. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, polis memuru 
Hüseyin D. (26) idaresindeki 01 FAR 
18 plakalı özel otomobil, yoldaki buz-
lanma nedeniyle sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
refüje çarptı. Kontrolden çıkan oto-
mobil sağ şeride geçerek Süleyman 
P. (48) yönetimindeki 68 HZ 598 
plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle tır ve otomobil şarampole 
devrilirken, otomobil sürücüsü polis 

memuru Hüseyin D. araçta sıkıştı. 
Diğer sürücülerin haber verme-

si üzerine olay yerine Acil Afet Du-
rum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 acil 
yardım ekipleri sevk edildi. Sıkışan 
yaralı sürücü, kurtarma ekiplerinin 
yaptığı çalışmanın ardından bulun-
duğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürü-
cü ambulansla Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılırken 
tedavi altına alınan sürücünün duru-
munun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı 
polis memurunun Ankara İl Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde gö-
rev yaptığı kaydedildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Bir diğer sebep 
de, babası Fatih Sul-
tan Mehmed Han 
gibi uzun asırlar bo-
yunca nadiren zuhur 
eden devasa bir şah-
siyetten sonra hü-
kümdar olmasıdır… 
Ondan, babasının 
açtığı fütuhat yolun-
da yürüyerek “Batı 
Roma nın başlanmış 
olan fethini ikmal etmesi bekleni-
yordu. Ancak, başta “Sultan Cem” 
vakası olmak üzere, alevi menşe li 
“Şahkulu” isyanı gibi vakalar, bu 
umumi arzuyu gerçekleştirme-
sine imkan bırakmamıştır. Böyle 
olmasaydı, O’nun da babası Fatih 
Sultan Mehmed Han ve oğlu Ya-
vuz Sultan Selim Han gibi fütuhatçı 
olacağı muhakkaktı. Nitekim bütün 
bu gayr-i müsaid şartlara rağmen, 
O’nun zamanında parlak zaferler de 
kazanılmıştır. Bunlardan biri olan 
“Abdina” (Kırbova) zaferi, destani bir 
muzafferiyettir.

Değerli bir akıncı kumandanı 
olan şair Yakup Paşa, Sultan’ın em-
riyle İstirya içlerine akınlar yapmış 
geri dönüyordu. Ellerinde birçok 
ganimet ve esir bulunmaktaydı. 
Akıncılar, Kırbova önlerine geldikle-
rinde büyük bir düşman ordusu ile 
karşılaştılar. Askerlerinin yorgunluk 
ve azlıklarına rağmen Yakup Paşa, 
harbe mecbur kalarak kendilerinden 
sayıca kat kat üstün düşman ordu-
suyla adeta bir meydan muharebesi 
yaptı ve Allah’ın yardımıyla şiddetli 
bir taarruz neticesinde düşmanı ta-
mamen perişan etti. O gün sekiz bin 
seçme akıncıyla yaklaşık altı bin düş-
man askeri öldürülmüş, yirmi beş 
bin kadarı da esir alınmıştır.

Akıncıların bu zaferi, tarihte en-
der rastlanan hadiselerdendir. Zira 
yaptığı akınlarla yorulmuş olan, aynı 
zamanda elinde birçok ganimet ve 
esir bulunan küçük bir kuvvetin, 
kendisiyle kıyas edilemeyecek çapta 
bir ordu ile muharebeyi göze alması, 
kimsenin hayal bile edemeyeceği 
kadar yüce, maddi ve manevi bir 
yiğitliktir.

Bayezid Han devrinde Endülüs 
müslümanlarına elden gelen yardı-
mın yapılmasından da geri kalınma-
mıştır. O tarihte, henüz bütün Avru-
pa donanmalarıyla baş edebilecek 
dirayette bir donanmamız olmadığı 
halde, yüzbinlerce müslüman, hıris-

tiyanların feci katliamla-
rından kurtarılarak, Afri-
ka’ya taşınmış, İspanya 
sahilleri şiddetli bom-
bardımanla devamlı ta-
ciz edilerek, Endülüs’ün 
kaybı felaketine karşı 
misilleme yapılmıştır.

Çok daha önceden 
birbirleriyle nefsani 
sebepler yüzünden 
boğuşarak beylikler 

haline gelmiş ve aralarındaki kar-
deş kavgasında defaatle maalesef 
hıristiyanları yardıma çağırmış olan 
Endülüs müslümanlarına, yapılabi-
lecek başka bir yardım düşünüle-
mezdi. Çünkü onlar, Kur’an ruhuna 
zıd olarak bölünüp parçalanmış ve 
birbirlerine karşı hıristiyanları dost 
edinmenin hazin bir neticesine du-
çar olmuşlardı. Aşağıdaki hadise ne 
kadar ibretlidir:

Son Gırnata hükümdarı Ebu 
Abdullah, düşmanlara teslim ettiği 
memleketinden annesiyle birlikte 
uzaklaşırken Padul tepesinde dura-
rak son kez Gırnata’ya bakmış, alev-
ler içinde yanan bu inci gibi İslam 
yurdunu ve İslâm sanatının harikası 
olan el-Hamra sarayını seyrederken 
gayr-i ihtiyarı iç çekerek hıçkırıklarla 
ağlamaya başlamıştı. Onun bu hali 
üzerine annesi de, çatık kaşlarla şu 
tarihi cevabı vermişti:

“Ağla ey gafil, ağla! Erkekler gibi 
muhafaza edemediğin şu müba-
rek yurdun için şimdi kadınlar gibi 
ağla!..”

Şu hadise münasebetiyle bu 
tarihten sonra o tepe «Arab’ın son 
ahı» ya da «Arab’ın ah tepesi» ma-
nasında bir isimle yad edilir olmuş-
tur.

Bugüne kadar Osmanlı’yı, En-
dülüs müslümanlarının felaketine 
karşı seyirci kalmakla itham edenler, 
ya bu tarihi gerçekleri layıkıyla takdir 
edemeyenler, ya da kasıtlı olan kim-
selerdir. Çünkü karadan Almanya ve 
Fransa’yı aşarak İspanya’ya ulaşı-
lamayacağı gibi, denizden de koca 
İspanya kıtasına karşı, ancak düş-
manı taciz hareketleri yapılabilirdi ki, 
Osmanlı bunu yapmıştır.

II. Bayezid Han’ın bütün İslam 
alemine uzanan eli, Osmanlı lehine 
büyük bir muhabbete vesile olmuş-
tur. Bu sebepledir ki vefatında İslâm 
dünyasının birçok yerinde O’nun için 
«gıyabî cenaze namazları» kılınmış-
tır.”

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 18
SULTAN II BEYAZIT  3

Konya’nın Hüyük il-
çesinde jandarma ekiple-
rince arazide yaralı olarak 
bulunan kızıl şahin ko-
ruma altına alındı. Edini-
len bilgiye göre, Hüyük 
ilçesinde devriye gezen 
Hüyük İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri arazide 
uçamayan bir şahinin ol-
duğunu fark etti. Şahinin 
yaralı olduğunu tespit 
eden ekipler, Beyşehir 
ilçesine getirerek Milli 
Parklar Şefliği görevlileri-
ne teslim etti. Koruma altında bu-
lunan türlerden olduğu öğrenilen 
yaralı şahinin milli parklar görevli-
lerince tedavi edilmek üzere Kon-

ya’da bulunan hayvanat bahçesine 
teslim edileceği, kuşun tedavi sü-
recinin tamamlanması sonrasında 
ise yeniden doğal yaşam alanına 
salınacağı öğrenildi. n İHA

Yaralı bulunan kızıl şahine 
jandarmadan şefkat eli

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Kayserispor’a 
Gyan’dan kötü haber

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan 2 
hafta sahalardan uzak kalacak. Ligin ikinci yarısı hazırlık-
larını Antalya Belek’te sürdüren Kayserispor’da sakatlanan 
golcü oyuncu Asamoah Gyan’ın tedavisine başlandı. Ant-
renmanda sakatlanana Gyan’ın üst adlesinde zorlanma 
tespit edildi ve teknik heyet istirahat verdi. Tedavisine 
masörler tarafından hemen başlanan Gyan’ın 2 hafta sa-
halardan uzak kalacağı öğrenildi. Gyan, Ziraat Türkiye Ku-
pasında Kayseri’de oynanacak olan Akhisarspor maçında 
forma giyemeyecek olan Gyan’ın rövanşta forma giyecek. 
Asamoah Gyan’ın ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Antal-
yaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü bel-
li olacak. Öte yandan Kayserispor’da sakatlıkları devam 
eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber ise memleketlerinde 
bireysel çalışmalarına devam ediyor. n İHA

Yeni Malatyaspor 
Akbaş ile anlaştı

Sadık Çiftpınar’ı Fenerbahçe’ye satan Evkur Yeni Ma-
latyaspor, bu transferden doğan boşluğu Trabzonspor’dan 
ayrılan Mustafa Akbaş ile dolduracak. Sadık Çiftpınar’ı Fe-
nerbahçe’ye veren ve karşılığında ise Barış Alıcı ile Yiğit-
han Güveli’yi kadrosuna katan transferin hareketli takımı 
E.Y. Malatyaspor, bir hamle daha yaparak Mustafa Akbaş 
ile her konuda anlaşmaya vardı. Malatya temsilcisi, Akbaş 
ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılı kulübün 
bu anlaşmanın ardından savunma transferini noktaladığı 
da belirtildi. n İHA

Ozan ve Oğuzhan’a 
İtalya’dan talip var

İtalyan basını Roma’nın transfer planını yazdı. Roma 
Teknik Direktörü Francesco’nun hedefinde orta saha için 
Oğuzhan Özyakup, savunma içinse Ozan Kabak var. 

Bu sezon Beşiktaş’ta istenilen performansı göstere-
meyen Oğuzhan Özyakup için İtalya basınından büyük bir 
iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Roma’nın orta alana 
takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki 
isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı. İtalyan 
temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşme-
ye hazırlandığı belirtilirken, orta alan için diğer bir isimin 
de Torino’da forma giyen Souahilo Meite olduğu belirtildi. 
Ancak İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yük-
sek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu, Roma’nın 
Oğuzhan Özyakup isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia 
etti. İtalyanlar Roma’nın transfer planlarının içinde savun-
ma bölgesinde ise Galatasaraylı Ozan Kabak’ın olduğunu 
öne sürdü. Haberde Galatasaray’ın Ocak ayında Ozan’ı bı-
rakmak istemediği belirtilirken, Roma’nın Ozan Kabak ile 
sezon sonu temas kuracağı belirtildi. n İHA

Erzurumspor, transferlerde son aşamaya geldi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bü-

yükşehir Belediye Erzurumspor’un kulüp 
başkanı Hüseyin Üneş, transfer çalışma-
larının sürdüğünü 2 oyuncuyla imza aşa-
masına geldiklerini söyledi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen 
toplantıda yeni yönetim kurulunu tanı-
tan Üneş, burada basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.

Üneş, transfer çalışmalarını teknik 
heyetle birlikte yürüttüklerine işaret ede-
rek, “Teknik heyetin raporu doğrultusun-
da 5-6 futbolcu ile görüştük ve 3 futbolcuy-
la çok ciddi yol katettik. İki futbolcu imza 
aşamasında ve sözleşme imzalamaları 
an meselesi.” diye konuştu.

Transferler konusunda birçok ismin 
yazılıp çizildiğini ifade eden Üneş, şunları 
dile getirdi:

“Geldiğimiz noktada kamuoyunda ya-
zılan çizilen futbolcular oldu ama bitirme 
noktasında olduğumuz futbolcular var. 
Bir taraftan kulübün ekonomik durumunu 

ele alırken bir taraftan da teknik heyetin 
sunduğu raporu göz önünde tutarak ta-
kımımıza en doğru transferleri yapmaya 
çalışıyoruz.” 

Başkan Üneş, hedeflerinin üst sırala-
ra çıkmak olduğunun altını çizerek, şöyle 
devam etti:

“Hocamızın raporuyla ayrılma ihti-

mali olan birkaç arkadaşımızla yollarımızı 
ayırabiliriz. Çünkü bunlar kolay değil, yap-
tığımız sözleşmeler bizleri çok sert şekilde 
bağlıyor. İşin içinde mali konular olduğu 
için bu işler öyle kolay olmuyor.”

Hüseyin Üneş, Fenerbahçe’den 
Alanyaspor’a transfer olan Ozan Tufan’ın 
kulüple olan görüşmesinin gerçeği yan-

sıtmadığını anlatarak, “Bazı menajerler 
futbolcuların isimlerini kulüplere getirip 
götürüyorlar. 

Ozan Tufan’ın da ismi belki gelip git-
miştir ama hocamızın verdiği rapor doğ-
rultusunda bizim gündemimizde olmadı.” 
ifadesinde bulundu. 
n AA

Galatasaray transferden
büyük gelir elde etti

Yıldız futbolcularından Garry Rod-
rigues’i Suudi Arabistan’ın El Ittihad 
ekibine gönderen Galatasaray, son iki 
sezonda transferden büyük gelir elde 
etti. UEFA’nın finansal fair play kriter-
leri çerçevesinde transferde dengeli 
hareket etmek zorunda olan sarı-kır-
mızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu 
satışı ve kiralamasından 53 milyon 
avro geliri kasasına koydu.

Galatasaray, bu sürede Badou 
Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rod-
rigues, Bafetimbi Gomis, Luis Ca-
vanda, Lukas Podolski, Semih Kaya 
ve Lionel Carole’ün satışından, Cenk 
Gönen’in ise kiralanmasından gelir 
sağladı.

EN YÜKSEK GELİR NDİAYE’DEN
Galatasaray, son iki sezonda en 

yüksek bonservis bedelini Senegalli 
futbolcu Badou Ndiaye’nin satışından 
aldı.

Senegalli oyuncu, geçen sezonun 
devre arasında 16 milyon avro karşılı-
ğında İngiltere’nin Stoke City ekibine 
gönderildi.

Galatasaray, satışından önemli 
bir kazanç sağladığı Ndiaye’yi bu se-
zon başında 750 bin avro karşılığında 
kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.

Bu dönemde Ndiaye’den sonra 
en yüksek gelir Armindo Bruma’nın 
transferinden kazanıldı. Alman ekibi 
Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kır-

mızılı kulübe bonservis bedeli ve ek 
ödemelerle toplamda 13 milyon 250 
bin avro verdi.

RODRİGUES ÜÇÜNCÜ SIRADA
Garry Rodrigues, Galatasaray’ın 

son iki sezonda en yüksek bonservis 
bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. 
Suudi Arabistan’ın El Ittihad ekibi, 
Garry Rodrigues transferi için Galata-
saray’a 10 milyon 250 bin dolar bon-
servis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur 
üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon 
avronun yüzde 20’sini anlaşma ge-
reği Rodrigues’in eski kulübü PAOK’a 
verecek.  
n AA

Stoper zafiyeti!
Beşiktaş’ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, başkan Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı kulübe katılan 
16. savunma oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık koltuğuna 2012 yılında oturan Fikret Orman’ın, 

görev süresi boyunca ağırlıklı olarak stoper mevkisinde oynayan futbolcuları transfer etmesi dikkati çekti
“FEDA” olarak adlandırılan ilk sezonunda savunmaya 

Sakaryaspor’dan Berat Çetinkaya ve Fransız oyuncu Julien 
Escude’yi transfer eden Orman, 2013-2014 sezonunda ise Ko-
lombiya’nın gelecek vaat eden isimlerinden Pedro Franco’ya 
siyah-beyazlı formayı giydirdi. Stoperde görev yapan oyuncu-
lardan istediği verimi alamayan siyah-beyazlı ekip, aynı se-
zonun devre arasında ise Galatasaray’dan Dany Nounkeu’yu 
transfer etti. 

Orman, bir sonraki sezon devre arasında Alexander Mi-
losevic’i AIK’tan transfer ederken, 2015-2016 sezonu en fazla 
stoper transferi yapılan dönem oldu. Bu sezonda teknik direk-
tör Şenol Güneş ile anlaşan siyah-beyazlı kulüp, yeni kadro 
yapılanmasında kadrosuna 4 stoper kattı. 

Brezilya ekibi Gremio’dan Luiz Rhodolfo’yu alan Beşiktaş, 
Gençlerbirliği’nde oynayan Dusko Tosic’i de transfer etti. Be-
şiktaş aynı sezonun ara transfer döneminde Marcelo Guedes 
ve Alexis Delgado’ya da siyah-beyazlı formayı giydirdi. 

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunun devre arasında 
Hırvat oyuncu Matej Mitrovic’i transfer ederken, sezon ba-
şında Çin takımı Hebei China Fortune’ya transfer olan Ersan 
Adem Gülüm’ü ve Leipzig’e giden Atınç Nukan’ı ocak ayında 
kiralık olarak yeniden kadroya dahil etti. 

Beşiktaş’ın savunmanın göbeğine yaptığı transferler ge-
çen sezon da sürdü.

Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid’in kaptanı Pepe 
geçen sezonun başında siyah-beyazlı takıma imza atarken, 
Hırvat Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Domagoj Vida da 
Beşiktaş formasını giydi. 

Beşiktaş bu sezon da stoper transferlerine devam etti. 
Şili Milli Takımı’nda görev yapan Enzo Roco, siyah-be-

yazlı ekibin bu sezonki ilk stoper transferi olurken, ara transfer 
döneminde alınan Nicolas Isimat-Mirin, Fikret Orman’ın 16. 
stoper transferi oldu.  

STOPERLER PARA BASTI 
Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın, savunma oyuncula-

rının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti.  Orman yöneti-
mi, siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Atınç Nukan’ı 5 
milyon avro karşılığında Almanya ekibi Leipzig’e gönderirken, 
aynı sezonun devre arasında ise Ersan Adem Gülüm’ü Çin’in 
Hebei China Fortune takımına 7 milyon avro bedelle sattı.

Siyah-beyazlı takımda sadece yarım sezon geçiren Alexis 
Delgado’nun, 400 bin avro karşılığında Alaves’e transferine 
izin veren Beşiktaş yönetimi, 2017-2018 sezonu öncesinde 
Marcelo Guedes’i 7 milyon avroya Olympique Lyon’a sattı. 
Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını kaybeden 
Luiz Rhodolfo ise 1 milyon 400 bin avro bedelle Brezilya ekip-
lerinden Flamengo’ya transfer oldu.

Beşiktaş bu sezonun başında ise Dusko Tosic’in Çin’e 
transferine izin verdi. Sırp futbolcu, 4 milyon 500 bin avro be-
delle Guangzhou’ya transfer edilirken, siyah-beyazlı takımda 
beklentileri karşılayamayan Matej Mitrovic de 4 milyon 500 
bin avroya Belçika ekibi Club Brugge’e satıldı.

Beşiktaş, stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 
800 bin avroyu kasasına koydu. 
n AA



Ampute Futbol 1. Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Konya Engelliler 
Gücü Ampute ligin iddialı ekiplerinden Şanlıurfa temsilcisi Engelliler Am-
pute Futbol Takımı’na konuk oldu.

Maça kalede Abdullah Ilgaz defansta Mehmet Altay, Emre Sümmen 
orta sahada Richard Ekwam, Adem Kaya ve ileri ikilide Collins Gyamfı, Ma-
hir Ateş ilk 7’si ile başlayan Konya ekibi maçın ilk dakikalarında tecrübeli 
defans oyuncusu Mehmet Altay’ın frikikten attığı şık golle maçta üstünlüğü 
ele geçirdi. İlk yarıdaki etkili oyununu Ganalı yıldız Collins Gyamfi’nin aya-
ğından kazandığı gollerle skora yansıtmayı bilen Konya Engelliler Gücü kar-
şılaşmanın ilk yarısını 3 – 0 önde tamamladı. İkinci yarısı da tek kale halin-
de geçen maçta yeşil beyazlıların kapanış golü bir başka tecrübeli krampon 
Adem Kaya’dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Konya temsilcisi maçtan 
4 – 0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Alınan 3 puanın ardından tem-
silcimiz Ampute 1. Lig’de 7. hafta sonunda namağlup liderliğini sürdürdü.

İZZET SOYDABİRCAN: SPONSOR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR
Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Başkanı İzzet Soydabircan maç 

sonunda yaptığı açıklamada zorlu rakip karşısında güzel bir oyunla alınan 
3 puan için teknik heyet ve oyuncularını kutladı. Herhangi bir sponsorları 
olmadan maddi zorluklara rağmen Ampute Futbol 1. Lig’de kurum ve bele-
diye takımlarını geride bırakarak 7. hafta maçları sonunda yenilgisiz olarak 
liderliği sürdürdüklerinin altını çizen Soydabircan, mutlak suretle süper lige 
çıkacaklarını ve bu süreçte de forma göğüs ve sırt reklamı almak suretiyle 
sponsor desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti. 
n SPOR SERVİSİ

TSYD üyeleri 
yemekte buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi 
üyeleri, liglere verilen arada bir araya gelerek gündem 
değerlendirmesinde bulundu. TSYD Konya Şubesi’nin 
organize ettiği ve dernek üyesi Adem Alemdar’ın Azi-
ziye Kafe’deki ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada 
üyeler, başta Konyaspor olmak üzere, sporda gelişme-
leri değerlendirdi. TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dön-
mez, toplantıya katılan üyelere teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü Ampute zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı

158 OCAK 2019SPOR 2

2018 yılında Konya’da 2 bin 571 spor faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca Konya’daki lisanslı sporcu sayısı 160 bine yaklaştı

Spora Konya damgası!
Konya, 2018 yılında da şehirde yapılan faaliyetler ile spora damgasını vurdu. Lisanslı sporcu 

sayısı 160 bine yaklaşırken, uluslararası arenada Konyalı sporcular 102 madalya kazandı. 
Konya’da yapılan spor faaliyetleri ise şehrin spor alanındaki önemini bir kez daha ortaya koydu

2018 yılının sona ermesi ile geri-
de kalan sene Konya’da yapılan spor 
faaliyetleri ve gelişmeler de rakam-
larla ortaya çıktı. Büyük organizas-
yonlara ev sahipliği yapan Konya’da 
lisanslı sporcu sayısında da önemli 
bir artış gözlendi. 

Konya’da yapılan faaliyetlere ise 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü öncülük etti. Spor İl Mü-
dürlüğü, 2018 yılında şehirdeki ge-
lişmeleri açıkladı. İşte 2018’de Kon-
ya’da yaşananlar… 

LİSANSLI SPORCU 
SAYISI 159 BİNE YAKLAŞTI

Amatör ve profesyonel spora il-
ginin her geçen gün arttığı Konya’da, 
lisanslı sporcu sayısı da her yıl büyük 
bir hızla artıyor. 2018 yılsonu itibariyle 
lisanslı sporcu sayısı futbol branşı ha-
riç 158.747 oldu. 

7 ULUSLARARASI, 170 
FEDERASYON, 2.394 İL FAALİYETİ

Konya 2018 yılında 7 uluslararası 
organizasyona ev sahipliği yaptı. Dün-
ya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, 
54.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 
U18 Avrupa Hokey Şampiyonası, 
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, 
Uluslararası 4. Enes Cup Bedensel 
Engelliler Badminton Şampiyonası, 
MTB Cup C1 Yarışları ve Voleybol 
Avrupa Kupasında Ziraat Bankası - 
Powervoleys Düren karşılaşmasında 
ve yarışmalarında 1.112 sporcu ve 
antrenör Konya’ya geldi.

Ayrıca 22 branşta toplam 170 fe-
derasyon faaliyetine ev sahipliği ya-
pılırken, bu müsabakalarda ise 5.875 
sporcu ve antrenör Konya’ya geldi. 
Konya’da, 29 branşta 2.394 İl faaliye-
ti ise sorunsuz ve başarılı bir şekilde 
düzenlendi. 

ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA 
102, TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINDA 

710 MADALYA
2018 yılında 18 branşta 132 spor-

cumuz milli takımlarda yer alırken, 
68 sporcumuz 11 branşta 102 Ulus-
lararası derece elde ederek büyük bir 
başarıya imza attı. Bu derecelerin 7’si 

Dünya şampiyonalarında, 24’ü Av-
rupa şampiyonalarında, 19’u Balkan 
şampiyonalarında, 24’ü Uluslararası 
şampiyonalar ve 28’i Open-Açık tur-
nuvalardan geldi.  

Ayrıca Türkiye şampiyonalarında 
513 Konyalı sporcumuz ise 22 branşta 
toplam 710 derece elde etti.

44 TAKIMLA DEPLASMANLI 
LİGLERDE MÜCADELE

İlimizde 275 kulübümüz aktif ola-
rak sportif faaliyetlerde yer almakta 
olup, Ulusal liglerde farklı branşlarda 
8 takımımız Süper Lig, 15 takımımız 
1.Lig, 7 takımımız 2.Lig, 1 takımımız 
3.Lig, 15 takımımız ise bölgesel lig-

lerde yer alarak toplamda 44 kulübü-
müz Konya’yı temsil etmektedirler.

TOHM VE SPORCU 
EĞİTİM MERKEZİMİZ

Milli sporcularımızın milli takım 
antrenörleri nezaretinde Olimpiyat 
Oyunlarına daha iyi hazırlanması 
amacıyla gerçekleştirilen Türkiye 

Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) 
projesi kapsamında Konya’da Atıcı-
lık, Atletizm, Bisiklet Halter, Judo ve 
Taekwondo branşlarında 52 sporcu 
21 antrenör yer almaktadır. Yine spor 
dallarına göre spora başlama yaşında 
bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğ-
renimlerini aksatmadan elit sporcu 
olarak yetişmelerini sağlamak ama-
cıyla faaliyet yürüten Konya Sporcu 
Eğitim Merkezimizde ise 66 sporcu ve 
9 antrenör yer almaktadır. 
SPOR OKULLARINA REKOR KATILIM

Çocuklarımızın boş vakitlerini 
daha verimli geçirebilmesi ve küçük 
yaşlarda gençlerimize spor kültürünü 
yerleştirmek ücretsiz servis imkânı da 
sağlanan spor okullarımızda 2018 yı-
lında 24 branşta 19.845 çocuğumuza 
hizmet verilerek, sporla tanıştırılma-
ları sağlanmıştır.

YETENEK TARAMASI VE YÜZME 
BİLMEYEN KALMASIN PROJELERİ

Spora başlama yaşında bulunan 
yetenekli çocukları tespit ederek spor 
branşlarına yönlendirmek ve üst dü-
zey sporcu olarak yetiştirilmelerini 
sağlamak amacıyla Türkiye Sportif 
Yetenek Taraması ve Spora Yön-
lendirme Projesinde ilkokul 3.sınıf 
öğrencilerini kapsayan çocuklar ta-
ramadan geçirilerek farklı branşlara 
yönlendirildiler. Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın Projesi ile havuzların daha 
aktif olarak kullanılması, ilkokulda 
okuyan özellikle 3. ve 4. sınıf öğren-
cilerinin beden eğitimi ve spor dersini 
yüzme öğrenerek değerlendirmeleri 
amacıyla hayata geçirilen proje kap-
samında Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğümüz bünyesindeki havuzlarımızda 
birçok öğrenciye yüzme öğretildi.
n SPOR SERVİSİ



3 Ocak Perşembe günü başladığı devre arası kamp hazırlıkla-
rını Antalya Belek’te sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlıklarına dün 
sabah saatlerinde salonda başlayıp sahada tamamladığı antren-
manla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yöneti-
mindeki antrenman iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve ağırlık 
çalışması ile başladı.

Hatayspor maçında fazla süre alan oyuncuların yer almadığı ve 
tedavi oldukları antrenmanın ikinci bölümü ise sahada gerçekleşti.

Koşu ve pas çalışması ile başlayan antrenmanda oyuncular şut 
ve gol çalışması yaptı.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.   n SPOR SERVİSİ

İkinci yarı hazırlıkları 
bütün hızı ile sürüyor

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 17 10 5 2 22 8 14 35
2.TRABZONSPOR 17 8 5 4 32 22 10 29
3.EY MALATYASPOR 17 8 5 4 26 16 10 29
4.KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29
5.GALATASARAY 17 8 5 4 30 21 9 29
6.ANTALYASPOR 17 8 3 6 19 21 -2 27
7.BEŞİKTAŞ 17 7 5 5 28 23 5 26
8.ATİKER KONYASPOR 17 6 7 4 23 20 3 25
9.DG SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24
10.GÖZTEPE 17 7 1 9 18 19 -1 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20
13.KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19
14.A. ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18
15.AKHİSARSPOR 17 4 5 8 19 26 -7 17
16.ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16
17.FENERBAHÇE 17 3 7 7 16 24 -8 16
18.Ç. RİZESPOR 17 1 9 7 19 28 -9 12

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPS

Hırvatistan’ın Rijeka takımından Leonard 
Zuta’yı kadrosuna katan Atiker Konyaspor 
devre arası transfer defterini bu takviye ile 
kapatabilir. Transfer sürecini Konya Yeni-
gün’e değerlendiren Atiker Konyaspor İkinci 
Başkanı Selçuk Aksoy, “Leonard Zuta hayırlı 
olsun. Umarım başarılı olur. Transfer döne-
mi içinde sürpriz bir gelişme yaşanmazsa bu 
takviye ile transfer dönemini noktalayabili-
riz. Tabi planlamada olmayan bir şey çıkar 
ya da farklı bir hamle şansı doğarsa bunu da 
teknik ekiple birlikte değerlendiririz. Şimdilik 
Zuta ile birlikte takımın ikinci yarı kadrosu 
oluştu diyebiliriz” ifadelerini kullandı. 

Sözleşme yenileme görüşmeleri devam 
eden Milosevic ve Skubic ile ilgili de açık-
lamalarda bulunan Selçuk Aksoy, “Her iki 
oyuncu ile de görüşmelerimiz devam ediyor. 
Önümüzdeki hafta içinde menfi ya da müs-
pet bir sonuç alıp süreci tamamlayacağız” 
diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ  

Konyaspor tek transferde kalabilir

Anadolu Kartalı’ndan 
savunmaya takviye

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Anadolu 
Kartalı Hırvatistan takımlarından HNK Rijeka’nın 26 yaşındaki sol beki Leonard Zuta’yı transfer 
etti. Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için 300 bin Euro bonservis ödeneceği 

öğrenilirken, oyuncu Konyaspor’dan yıllık 400 bin Euro kazanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören, Galatasa-
ray-Konyaspor maçından sonra yaşa-
nan hakem tartışmalarına değinerek 
“VAR’ın tartışıldığı Galatasaray-Kon-
yaspor maçını yaşadık. Hiçbir kulüp 
veya hiç kimse için bir hakemimizi 
feda etmeyiz” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve 
Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerli-
kaya, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret 
Orman ile Merkez Hakem Kurulu 
Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya’nın 
Belek ilçesindeki bir otelde düzen-
lenen 2018-2019 Sezonu MHK Kış 
Semineri’nde birer konuşma yaptı. 
2012 senesinden beri, ilk günden 
beri hakemlerimize ayrı bir sayfa 
açtıklarını dile getiren Demirören, 
“Hakemlerimiz bizim için çok önem-
li. Fikret Başkanın da dediği gibi... 
Futbolun en önemli aktörlerinden 

biri hakemlerimiz. Biz de Yıldırım 
Demirören ve TFF Yönetim Kurulu 
olarak, hakemlerimizi hem pro-
fesyonel açıdan hem de olanaklar 
açısından en iyi hale getirmeye ça-
lıştık. Yapmaya da devam edeceğiz 
bundan hiç şüpheniz olmasın. Tüm 
hakemlerimize teşekkür ediyorum. 
Harika bir ilk yarı geçirdik. Allah kıs-
met ederse ikinci yarı da böyle ola-
cak. Tabii ki VAR’ın etkisi çok büyük 
oldu. VAR sistemiyle futbolda hata 
minimuma indi. Futbol daha güzel 
hale geldi. Ama malesef benim her 
zaman savunduğum; bekleme süre-
si futbolda bir soğutma oluşturuldu. 
İnşallah onu da en aza indireceğiz. 
VAR’dan bahsetmişken önceki Ku-
lüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel 
Gümüşdağ’a çok teşekkür ediyorum. 
VAR’ın hızlanmasında, Türkiye’ye bir 
an önce gelmesinde kendisinin de 
çok büyük destekleri oldu önerileri 

oldu. Ve VAR’ı futbol ailesi, Türkiye 
kabullendi. VAR’la ilgili Yusuf Baş-
kan konuları anlattı. VAR 70 kritik 
karar ve önemli olaylarda futbolu 
değiştirdi. VAR’ın tartışıldığı Gala-
tasaray-Konyaspor maçını yaşadık. 
Hakemlerimizin tartışıldığı. Ben ve 
Yönetim Kurulum hiçbir takım için, 
hiçbir kulüp için, hiç kimse için bir 
hakemimizi feda etmeyiz veya din-

lendirmeyiz. Ancak sizlerin de kabul 
ettiği gibi VAR önemli bir sistem. Çok 
değerli iki hakemimiz için VAR’ın uy-
gulamasında yapılan hatadan dolayı, 
MHK kararıyla dinlendirilme süreci 
açıldı. Bu da olacaktır. Hata yine ola-
cak. Ama biz hiçbir zaman bir kulüp 
için bunu yapmayız” dedi. 

“HAKEMLERİMİZİN GÖĞÜSÜNDE 
TÜRK BAYRAĞI VAR” 

VAR sisteminden çok başka 
şeylerle alakalı konuşmak istediğini 
anlatan Yıldırım Demirören, “Ha-
kemlerimizin göğsünde Türk Bayrağı 
var. Hakemlerimiz Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun bir ferdi. Bir hake-
me bu kadar kolay hakaret edilemez, 
küfredilemez. Bunu herkesin bir dü-
şünmesi lazım. Geçen sene 40 hake-
mimize, 40 kere hakaret ve küfredil-
di. Bu sene ilk yarıda 21 kere edildi. 
İşin kötüsü kimse özür dilemedi ha-
kemlerimizden. Ama neyi tartıştılar: 
‘Ben küfrettimde fazla ceza verildi’. 
Önce saygılı ol, Burada Türk bayrağı 
var, karşında Türk hakemi var! Önce 
saygıyı öğrenin ki sizin cezanızı tartı-
şalım” diye belirtti. 

“BENİM HAKEMİM TÜRKİYE’Yİ 
TEMSİL EDİYOR” 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğ-
lu’ndan bir ricaları olduğunu anlatan 

Demirören, “Biz TFF olarak ve ha-
kemler olarak kişileri savcılığa vere-
meyiz. Ama bizi aldığımız her disip-
lin kararı Adalet Bakanlığı tarafından 
takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim 
disipline gönderdiğimiz hakemlere 
hakaret edenleri savcılığa verme-
niz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar 
düzeldiği zaman düzelecek. Çünkü o 
kişiler hem kulüpleri, hem çok büyük 
camiaları temsil ediyor. Benim ha-
kemim de Türkiye’yi temsil ediyor. 
Ona göre herkes saygılı davranmak 
durumunda. Onu hep beraber geçe-
ceğiz. Maçta kim size hakaret ediyor-
sa sizden ricam, kendisini alkışlayın 
ki öğrensinler. Siz onların seviyesine 
inmeyin; onlar sizin seviyenize çık-
sın. Allah sizlere hakem şansı versin. 
Futbol sizlerle; siz futbolla güzelsiniz. 
Hepinize teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu. 
n İHA

Demirören: Hiç kimse için bir hakemimizi feda etmeyiz

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ilk transfer hamlesini gerçekleştir-di. Anadolu Kartalı Hırvatistan Ligi takımların-dan HNK Rijeka’nın tecrübeli sol beki Leonard Zuta’yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Makedon futbolcu kısa süre içinde Konyaspor’a imza atacak. 
HEM SOL BEK HEM STOPER

Atiker Konyaspor devre arası transfer dö-neminde savunmasını güçlendirdi. Rijeka ta-kımından transfer edilen Leonard Zuta sol bek mevkisinde forma giyiyor. 1.84’lük boyu ile savunmanın ortasında da görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 
BONSERVİSİ 300 BİN EURO

Atiker Konyaspor Rijeka ile sözleşmesi se-zon sonu bitecek olan Leonard Zuta için kulü-büne 300 Bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise Konyaspor’dan yıllık 400 Bin Euro kazanacak. Transfermarkt internet sitesine göre oyuncu 1 milyon 250 Euro’luk piyasa de-ğerine sahip.
FUTBOLA İSVEÇ’TE BAŞLADI

Atiker Konyaspor’un yeni transferi Leo-nard Zuta futbola İsveç’in BK Haecken takımın-da futbola başladı. Haecken’de profesyonel olan Leonard Zuta 2015 yılında Hırvatistan’ın Rijeka takımına transfer oldu. 3.5 yıldır Rijeka forması fiyen Zuta’nın sezon sonu sözleşmesi sona eriyordu. 
210 MAÇTA FORMA GİYDİ

Konyaspor’un yeni sol beki Leonard Zuta kariyerinde toplam 210 maçta forma giydi. Haecken forması ile 71 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 asistlik performans ortaya koydu. Ri-jeka forması ile de 139 maça çıkan Zuta 8 asist ile takımına katkı verirken 2 de gol attı.
2015 yılından beri Makedonya milli takı-mında oynayan Leonard Zuta milli forma ile 15 maça çıktı.

n SPOR SERVİSİ
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