
Raylı sistem atağı
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Yenigün Gazetesi ekibini ağırladı. Konya’nın 

birçok başlığını değerlendiren Başkan Altay, Konya’nın raylı sistem hattının genişleyeceğine dikkat çekti
RAYLI SİSTEM 

AĞI GENİŞLİYOR
Konya Yenigün Gazetesi ekibini ağırla-
yan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya projeleri hakkın-
da son gelişmeleri anlattı. Konya’ya ya-
pılacak raylı sistem ve metro yatırımları 
ile Konya’nın önemli bir ulaşım hattına 
kavuşacağına dikkat çeken Başkan 
Altay, “Banliyö Projesinin başlamış ol-
ması bizleri rahatlatıyor. İlk kez hava-
alanı, Otogar ve YHT Garı’nı birbirine 
bağlamış olacağız. Konya Banliyösü 
de Metro kadar bu şehir için oldukça 
önemli. Bir taraftan da Büyükşehir Be-
lediyesi Stadyumu’ndan Yeni Otogar’a 
kadar bir raylı sistem yapabilir miyiz? 
diye bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

MEVLANA CADDESİ’NE 
YÜRÜYÜŞ YOLU 

Mevlana bölgesinde turizmi canlan-
dırmak adına önemli bir projeyi hayata 
geçireceklerini kaydeden Başkan Al-
tay, “Mevlana Caddesi’nde taşıt trafiği 
tek şeride indirmek gibi projemiz var.  
Kaldırımları her iki taraftan genişletmek 
için teknik olarak çalışıyoruz. Mevlana 
Caddesi’nde bir yürüyüş yolu yapmayı 
istiyoruz. Hz Mevlana’nın türbesinden 
çıkarak Mevlana Meydanı’ndan ke-
sintisiz Alâeddin Caddesi’ne gelen bir 
yürüyüş yolu yapmak istiyoruz” dedi. 
Zaman zaman gündeme gelen eski 
tramvaylarla ilgili bir müjde veren Baş-
kan Altay, Kültürpark bölgesinde eski 
tramvaylardan bir kafe yapacaklarının 
müjdesini verdi. 
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA 

04 KOMEK’ten engelli 
vatandaşlar için kurs 05 URFODU’da 

Armağan rüzgarı esti 06 Cinayet hükümlüsünü 
yurtdışına kaçırmışlar! 07 Akören projelerini 

masaya yatırdılar 13 KOP’ta projeler bir 
havuzda toplanacak 

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Kar ilçelerde hayatı felç ettiDünyaya ayakkabı satıyorlar
Real Ayakkabı Genel Müdürü Kemal 
Özarpa, firma geçmişini, ürünleri, 
ayakkabı sektörünün genel durumunu 
dergimize anlattı. 20’den fazla ülkeye 
ihracat yapan Real Ayakkabıcılık, 
sandalet, terlik ve özel tasarım 
gruplarında dünyada adını duyuran 
bir firma olmuş durumda. Hedef 
olarak daha fazla ihracat yapma 
noktasında çalışmaları sürdüren Real 
Ayakkabı, franchise noktasında birçok 
ülkede de görüşmelerini sürdürüyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Yoğun kar yağışı ilçelerde bazı 
olumsuzlukları beraberinde 
getirdi. Hadim, Bozkır ve 
Seydişehir ilçelerinde elektrik 
hatları koptu, direkler devrildi. 
Bu nedenle elektrik verilemeyen 
ilçelerde MEDAŞ yetkilileri yoğun 
bir mesai harcıyor. Güneysınır’da 
da yağışlar nedeniyle su 
baskınları meydana geldi. 20 ev 
sular altında kalırken, bir köprüde 
kısmen göçük meydana geldi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘İyi niyetle güzel 
işler çıkıyor’

‘Asrın buluşu 
diyebiliriz!’ 

2020 yılının ilk Meclis Toplantı-
sı’nda konuşan Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılında 
önemli projelere imza attıklarına 
dikkat çekti. Kılca, “Gayretle, sa-
mimiyetle ve iyi niyetle çalışınca 
böyle güzel işler ortaya çıkıyor” 

dedi.n HABERİ SAYFA 7’DE

Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
sulamada kullanılabilen “ekobox” 

isimli sistemi inceledi. 16 litre 
su kullanılan sistemin, 10 sene 
boyunca fidanın büyüyüp yetiş-

mesine imkan sağladığını aktaran 
Toprak, “Asrın buluşu diyebiliriz” 

dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE
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MERAM İÇİN BİRLİKTE 
ÇALIŞIYORLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Me-
ram projelerini masaya yatırdı. Yapılan toplantılar-
da birlik ve beraberlikle Meram’ın marka değeri 
için çalışıldığı vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 4’TE  

‘2020 SELÇUKLU İÇİN
ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK’

2020 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“2019 yılını başarıyla tamamladık, 2020 yılı da Sel-
çuklu için hizmetlerin arttığı önemli bir yıl olacak” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Başkan Altay, Yenigün ekibini ağırladı, Konya yatırımları hakkında son bilgileri paylaştı.

Eski tramvayların yeni raylı sistem hattından 
bir süreliğine değerlendirilmesi planlanıyor
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Sektörde 55 yılı dolduran Real Ayakkabı, bugün 20 ülkeye ihracat yaparak Konya’dan dünyaya açılmış durumda. 
Real Ayakkabı Genel Müdürü Kemal Özarpa, firma geçmişini, ürünleri, ayakkabı sektörünün genel durumunu gazetemize anlattı 

Sektörde 55 yıllık bir 
dev; Real Ayakkabı

Real Ayakkabı Genel Müdü-
rü Kemal Özarpa, firma geçmişini, 
ürünleri, ayakkabı sektörünün ge-
nel durumunu gazetemize anlattı. 
20’den fazla ülkeye ihracat yapan 
Real Ayakkabıcılık, sandalet, terlik 
ve özel tasarım gruplarında dünya-
da adını duyuran bir firma olmuş 
durumda. Firma’nın Katar’da fran-
chise mağazası da bulunuyor. He-
def olarak daha fazla ihracat yapma 
noktasında çalışmaları sürdüren 
Real Ayakkabı,  franchise noktasın-
da birçok ülkede de görüşmelerini 
sürdürüyor. 

Kısaca kendinizi tanıtabilir mi-
siniz?

İsmim Kemal Özarpa, 1988 yılı 
Konya doğumluyum. 2009 yılında 
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme bölümün-
den mezun oldum. Üniversite son 
sınıfta Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından düzenlenen ‘Erasmus’ 
öğrenci değişim programında, Po-
lonya’da bulunan ‘Radom Ekonomi 
Üniversitesi’nde Avrupa birliği ve 
ekonomi konulu dersler aldım. Me-
zun olduğum yıl askerlik görevini 
tamladıktan sonra özel finans sektö-
ründe 4 yıl boyunca Kurumsal Port-
föy Uzmanı ve Mali Tahlil Uzmanı 
olarak görev aldım. 2014 yılından 
itibaren ayakkabı sektöründe 65 yıl-
dır faaliyet gösteren aile şirketimizin 
3. Kuşak temsilcisi olarak iş hayatına 
devam etmekteyim.  Aynı zamanda, 
Konya Sanayi Odası Meclis Üyeli-
ği, TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Üyeliği ve Karatay 
Belediyesi Meclis Üyeliği görevleri-
ni sürdürmekteyim. Evli ve 2 çocuk 
babasıyım.

Firmanızdan bahsedebilir misi-
niz?

Firmamız kunduracılık mesleği-
ne 1943 yılında çırak olarak başla-
yan dedem Kemal Özarpa tarafından 
1954 yılında kurulmuştur. 12 met-
rekarelik küçük bir atölyede üretime 
başlayan firmamız yıllar içinde geli-
şimini sürdürerek 1967-1975 yılları 
arasında üretimle birlikte perakende 
mağazacılıkta da faaliyet göstermiş-
tir. 1992 yılına kadar el tezgahlarıyla 
üretim yapan firmamız, bu tarihten 
sonra dünya standartlarında mo-
dern makine parkuruyla üretimine 
devam etmiştir. 1996 yılında şirket-
leşmiş halen 3 bin metrekare alanda 
tecrübeli ve profesyonel kadrosuyla 
ayak sağlığı, konfor ve kalite odak-
lı üretim anlayışıyla faaliyetlerine 
REAL ana markası altında 8 adet tes-
cilli markasıyla özgün tasarıma sahip 
ürünlerini Türkiye pazarıyla birlikte 
ABD, Avrupa, Rusya, Avustralya ve 
Orta Doğu pazarlarında 20’den fazla 
ülkede devam etmektedir.    

Konya’da ayakkabıcılık sektörü-
nü nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Konya, Ayakkabı üretimi ve ti-
careti ile özdeşleşmiş bir şehir olup, 
geleneksel bir üretim alanı ola-
rak varlığına başlamış ve özellikle 
1900’lü yıllardan itibaren belirgin 
bir biçimde örgütlenme sürecine 
girmiştir. İlk olarak 1930’larda Kon-
ya Kunduracılar Cemiyeti adı altın-
da resmi nitelikli bir çalışma süreci 
başlatılmış ve 1955’de ise bir çatı 

örgüt kurarak dernekleşmeyi ger-
çekleştirmişlerdir. 1973 yılında tüm 
ayakkabı imalatçılarının Kunduracı-
lar Sitesine taşınmasıyla o dönemde, 
Türkiye’de ayakkabı imalatçılarının 
bir arada faaliyet gösterdiği ilk ve tek 
sanayi sitesi olmuştur. Günümüzde 
ise Modern üretim araçları ile dona-
tılan sanayi tesisleri, köklü esnaf ge-
leneği ile birleştirdiği üretim gücüyle 
Türkiye’nin önemli ayakkabı üretim 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. 
Konya’da ayakkabı üretimi 2003 yı-
lından beri 1350 adet işyeri bulunan 
AYKENT Ayakkabıcılar Sanayi Site-
sinde yapılmakta olup farklı ölçekte 
400 civarında üretici firma bulun-
maktadır. Makineleşmiş üretime 
sahip işletmemiz 100 civarındadır. 
Yıllık 25-30 Milyon çift ayakkabı üre-
tilerek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına 
sunulmakla beraber Türkiye’nin 
önemli markalarına fason üretim de 
yapılmaktadır.  Ayakkabı sektörü di-
ğer birçok imalat sektöründen farklı 
olarak, Emek yoğun bir sektör olarak 
öne çıkmaktadır. Kısmen sanayileş-
miş olsa da zanaat özelliğini devam 
ettiren bir sektördür. Bu nedenle 
ayakkabı üretimi, sektörün kendi 
içindeki değişik alanlarında yetişmiş 
ve el becerisine sahip, tecrübeli ve 
nitelikli elemanlarla mümkün olabil-
mektedir.  

Ayakkabıcılık yaklaşık olarak 
15.000 kişiyi istihdam eden ve yak-
laşık 50.000 kişinin geçimini temin 
ettiği bir sektör olarak, Konya’da 
istihdama katkısı büyüktür.  Ayak-
kabı sektörünün yetişmiş eleman 
ihtiyacını karşılamak adına Milli 
Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Ayakkabıcılar Odası 
işbirliğiyle Aykent Ayakkabıcılar Si-
tesinde, Aykent Mesleki ve Teknik 
Anadolu Meslek Lisesinde eğitim 
alan öğrenciler, ayakkabı tasarım ve 
üretimi anlamında günümüz tekno-
lojisini öğreniyor ve işletmelerimizde 
staj yapma imkanlarıyla da mesleği 
uygulamalı olarak öğrenme imkan-
ları bulunuyor.  Öğrencilerimizin 
yüzde 50’sine hiçbir kurumdan des-
tek almadan, sadece esnaflarımızın 

desteğiyle aylık 250 TL burs desteği 
veriyoruz.    

Sektörün sorunları ve çözüm 
yolları hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

2018 Ağustos’tan itibaren sek-
törümüzde yaşanan sıkıntıların 
temeli yıllar itibariyle süre gelmiş 
yapısal problemlerden kaynaklan-
maktadır. Finansman maliyetlerinin 
düşük olduğu, bol para politikası 
izlenen dönemlerde birçok sektör-
de de olduğu gibi ayakkabı sektörü 
de düşük finansman maliyetlerine 
paralel olarak artan vadelerden etki-
lenmiştir. Dolayısıyla kontrolsüz şe-
kilde büyüyen sektör ihtiyaç fazlası 
ayakkabı üretir hale gelmiştir. İhra-
cat yerine iç piyasayı tercih eden fir-
malar artan rekabet sebebiyle düşük 
kar marjlarıyla vadelerin 24 aya ka-
dar çıkmasına neden olmuştur.  Alıcı 
konumunda olan Türkiye’nin önemli 
markalarından bazıları uzun vadele-
re bağlı olarak yüksek borçlanmaları 
sebebiyle, ekonomik daralma, kur 
ve faizlerde meydana gelen ani yük-
selişle beraber ardı ardına konkor-
dato sürecine girmişlerdir. Aslında 
sektörün yapısal problemlerinden 
doğan bu durum eninde sonunda 
yaşanacaktı. AVM kiralarının yük-
sekliği ve dövize endeksli olması ile 
gereğinden fazla AVM yapılması da 
bu sürece etki eden önemli faktörler 
arasındadır. Bir taraftan da Türkiye 
ayakkabı sektörü 5 milyar dolarlık 
hacmiyle, yıllık 400 milyon çift civa-
rında ayakkabı üretmekte ve 25 Bin 
firma faaliyet göstermektedir. Kon-
kordato ilan eden firmalar bilinen 
markalar olması sebebiyle tüm sek-
törde kriz varmış gibi yanlış bir algı 
söz konusu. Böyle bir dönemde hem 
Türkiye genelinde hem de Konya 
özelinde ayakkabı ihracat rakamla-
rındaki artış dikkat çekicidir. 2016 
yılında 5 Milyon dolar olan Konya 
ayakkabı ihracatımız, 2017 yılında 
12 Milyon dolar, 2018 yılında 21 
Milyon dolar, 2019 Ocak-Ağustos 
döneminde ise 16 milyon dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. Türkiye ayakka-
bı ihracatından aldığımız pay  yüzde 

2,5. Başlıca pazarlarımız Rusya, Al-
manya, İtalya, Birleşik Krallık, Suudi 
Arabistan olmak üzere birçok ülke-
ye ihracat yapılmaktadır. Hedefimiz 
hiç ihracat yapmamış firmalarımızın 
da ihracat yapabilecek kapasiteye 
ulaşmasıdır. İhracat konusunda ye-
terli teknik bilgiye ya da personele 
sahip olmayan firmalarımız, aracı 
firmalar kullanarak ihracat yapmak-
tadır. Bu da ihracat rakamlarımıza 
yansımamaktadır. İhracat yapan 
firmalarımızın da ihracat kapasite-
lerini artırmaları suretiyle ihracatta-
ki aldığımız payı daha da yukarılara 
taşımak istiyoruz. Böylelikle dünya 
pazarlarından pay alan firmaları-
mız, iç piyasaya olan bağımlılığın 
azalmasıyla pazar dalgalanmaları-
nı dengede tutabilecektir. Kapasite 
kullanım oranını artırmak suretiyle 
ölçek ekonomisine ulaşmış olacak ve 
yeni istihdam alanları oluşturacaktır. 
Ekonomide son dönemde yaşanan 
olumlu gelişmelerle beraber zorlu 
günleri geride bıraktığımızı düşü-
nüyorum bundan sonra yükseliş 
trendini yakalamamız için daha fazla 
üretim daha fazla ihracat yapmalıyız. 
Bu konuda üreticiler olarak beklenti-
miz, ayakkabı gibi emek yoğun sek-
törlerde istihdam yüklerinin azaltıl-
ması ihracatı ve üretimi destekleyici 
doğrudan teşvik sistemlerinin geliş-
tirilmesidir.İhracatı destekleme ko-
nusunda, Ticaret Bakanlığı ve TOBB 
arasında İhracat Destek Ofisi kurul-
masına yönelik protokol imzalandı. 
Konya Sanayi Odası’nda firmaları ih-
racata teşvik etmeyi ve ihracatçılara 
kılavuzluk yapmayı hedefleyen İhra-
cat Destek Ofisi faaliyete geçmiştir. 
İhracat yapmak isteyen ve ihracatını 
geliştirmek isteyen işletmelerimiz 
için önemli bir adımdır.  Yine Kon-
ya Ticaret Odası bünyesinde birçok 
eğitim ve firma danışmanlığı ücret-
siz olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eko-
nomi Bakanlığı nezdinde yürütülen 
pazara giriş, fuar katılım, tasarım ve 
markalaşma gibi birçok alanda ihra-
cata yönelik devlet destekleri bulun-
maktadır. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   1°C  4°C

Karaman             0°C 3°C

Aksaray               0°C  6°C

Ankara                 2°C 5°C

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:32 07:59 13:01 15:32 17:53 19:14 
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8 OCAK 2020

Kar ve tipi, ulaşımı aksattı
Konya’da etkili olan yoğun kar 

yağışı ve tipi, kentin Antalya ile Is-
parta’ya bağlandığı yollarda ulaşı-
mın aksamasına neden oldu. Trafik 
ekipleri, zincirsiz ve kar lastiksiz 
araçlar ile TIR ve kamyonların sü-
rücülerine geçiş izni vermedi. Yolda 
uzun araç kuyruğu oluştu.  Kon-
ya’da, dün gece başlayan ve aralık-
larla devam eden yoğun kar yağışı, 
yaşamı olumsuz etkiledi. Eğitime 
7 ilçede ara verilirken, kenti çevre 
illere bağlayan yollarda, ulaşımda 
aksama meydana geldi. Karayolları 
ekipleri, kar temizleme ve tuzlama 
çalışması yaparken, trafik polisleri 
de zincirsiz ve kar lastiksiz araçla-
rın sürücülerine geçiş izni vermedi. 
Özellikle kenti Antalya ve Isparta’ya 
bağlayan yolda sürücüler, zor an-
lar yaşadı. Konya- Isparta yolunda, 
Hanönü ve Kızılören mevkilerinde 
trafik, zaman zaman durma nokta-
sına geldi. Alacabel mevkisinde kar 
kalınlığı, 1 metreye ulaşırken, bu 
sabah ulaşıma kapanan Konya- An-

talya yolu, yapılan çalışma sonucu 
tekrar açıldı. Bazı bölgelerde geçiş 
izni verilmeyen TIR ve kamyonların 
bekletilmesi nedeniyle metrelerce 
araç kuyruğu oluştu.

KONYA-ANTALYA YOLU AÇILDI
Bu arada yoğun kar yağışı nede-

niyle yaklaşık 12 saat trafiğe kapalı 
kalan Konya - Antalya kara yolu ye-

niden trafiğe açıldı. Yolda çekici türü 
araçların geçişine izin verilmezken, 
diğer araçların da zincir ve kar lastiği 
ile geçmelerine izin veriliyor.

Konya’nın Seydişehir ilçesin-
de dün sabah saatlerinden bu yana 
devam eden yoğun kar yağışı, Sey-
dişehir - Antalya kara yolu Alacabel 
mevkisinde yolun akşam saatlerin-

den itibaren trafiğe kapatılmasına 
neden oldu. Yolu tekrar trafiğe aça-
bilmek için Karayolları ekipleri ara-
lıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri 
ise Marangozlar kavşağından Antal-
ya yönüne geçişe izin vermedi. Tipi-
nin durmasının ardından Karayolları 
ekipleri tarafından yapılan yolda çe-
kici türü araçların geçişine izin veril-
medi. Kar lastiği olmayan ve zincir 
takılmayan araçların geçmelerine 
izin verilmiyor. Konya’dan Manav-
gat’a malzeme götüren kamyon sü-
rücüsü Mesut Alper, dün gece saat 
ondan bu yana beklediğini belirte-
rek, “Yol daha yeni açılıyor, taksileri 
önden salıyorlar, biz herhalde biraz-
dan hareket ederiz” dedi.

Yolda kalan ve kar lastiği olma-
dığı için zincir takan Mahmut Şahin 
ise “Güneye gideceğiz Allah izin 
verirse. Saat 6’da Konya’dan çıktık, 
burada bekliyoruz saatlerdir. Daha 
önce ikaz etseler de zincir takılacağı-
nı, uğraşıyoruz çoluk çocuk” ifadele-
rini kullandı.n DHA

Konya’da akşam saatlerinde 
şiddetini artıran ve sabaha ka-
dar süren sağanak kent yaşamını 
olumsuz etkiledi. Dün sabah saat-
lerinde başlayan ve gece boyun-
ca etkisini artırarak devam eden 
sağanak nedeniyle bazı cadde ve 
mahallelerde su birikintileri oluş-
tu. Sabah saatlerinde sağanağa 
yakalanan vatandaşlar saçak alt-
larına sığınırken, trafik akışı da 
ağırlaştı. Meteoroloji 8. Bölge Mü-
dürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı 
Merkezi’nden yapılan duyuruda, 

sağanak nedeniyle meydana ge-
lebilecek ani sel, su baskını, yıldı-
rım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve 
ulaşımda aksama gibi olumsuz-
luklara karşı dikkatli ve tedbirli 
olunması istendi. Bölge genelinde 
karla karışık yağmur ve kar yağı-
şının etkisini göstereceği belirti-
len duyuruda, yağışların Konya, 
Karaman ve Niğde’nin güney 
ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar 
şeklinde olmasının beklendiği bil-
dirildi.
n AA

Fatih Gültekin

Türkiye genelinde başlatılan “Şehir 
Hastanesi”, Konya’da da uygulamaya 
konuldu. 

Önce 850 yataklı olarak planlanan, 
sonrasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 1350 yatak 
kapasitesine çıkartılan Konya Şehir Has-
tanesi’nde sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz 
haftalarda aldığımız bilgilere hastane, 
2020 yılının ikinci yarısında açılacak.

Hastane açılış için gün sayarken, 
hastaneye ulaşım noktasında da Bü-
yükşehir Belediyesi çeşitli planlama-
lar yapıyor. 

Geçtiğimiz haftalar gündeme getir-
miştik;

Büyükşehir Belediyesi Şehir Has-
tanesi’ne ulaşımı sağlamak adına, Kon-

ya’nın birçok mahallesine giden toplu 
ulaşım araçlarının durağı olan Saman 
Pazarı’nı hastaneye bölgesine taşıyacak.

Planlama bununla da sınırlı değil.
Konya’nın önemli bir merkezi olan 

ve taşra mahallelerle ilçelere ulaşımın 
sağlandığı Eski Garaj’ın da Şehir Has-
tanesi bölgesine taşınması planlanıyor. 
Böylece taşradan veya uzak mahalleler-
den şehir merkezine gelen vatandaşlar 
da Şehir Hastanesi’ne ulaşabilecek. 

Ulaşımda düşünülen proje bununla 
da sınırlı değil. İkinci aşama olarak Ala-
eddin-Adliye tramvay hattı da yine Şehir 
Hastanesi’ne kadar uzanacak. 

Tüm bu projeler, Şehir Hastanesi’ne 
olan ulaşım noktasında önemli bir adım 
olarak değerlendirilebilir. Ancak ne var 

ki; Şehir Hastanesi’ne 
ulaşımı sağlamak adına 
Eski Garaj’ın taşınması 
projesinin üzerinde dü-
şünülmesi gerekir. Peki 
neden?

Eski Garaj bir kül-
türdür. Bir gelenektir. 
Uzun yıllardır Konya’nın 
yükünü çeken Eski Garaj, 
taşradan şehir merkezine 
gelen vatandaşların top-
lanma merkezidir. 

Tarihi Bedesten’le, tarihi Kadınlar 
Pazarı ile bütünleşen Eski Garaj, uzun 

yıllardır şehrin kahrını çe-
ken önemli bir bölgedir. 

Hem Tarihi Bedes-
ten’in hem de Kadınlar 
Pazarı bölgesinin hare-
ketliliğine büyük katkılar 
sağlayan Eski Garaj’ın 
şehre verdiği katkıyı otu-
rup bir kez daha düşün-
mek gerekir. 

Şehir Hastanesi’ne 
ulaşım elbette önemli. 

Konya’nın bugüne kadar sağlık alanında 
aldığı ciddi bir yatırım.

Buraya olan ulaşımın da düşünül-

mesi elzem. Ancak, “kaş yapalım 
derken, göz çıkarmamak” gerekiyor. 
Bir yeri yaparken, başka bir yerin şehre 
yüklediği anlamı yok etmemek gereki-

yor. 
Proje nasıl olacak, nasıl şekillenecek 

henüz detaylarını bilmiyoruz. Ancak, 
Eski Garaj’ın şehre ve bölgesine sun-
duğu katkıyı düşünerek hareket etmek 
gerektiği inancındayım.

Eski Garaj bölgesinde sorunlar 
yok mu? Elbette var. Konya’nın eski 
yerleşim bölgelerinden olan bölgede, 
şuanda özellikle trafik sorunu hatsafha-
da. Muhtemelen Büyükşehir Belediyesi 
de bu sorunları çözmek için o bölgede 
yapılacak çalışmalarda daha rahat ede-
bilmek adına, -Şehir Hastanesi’ne olan 

ulaşımı da düşünerek- böyle bir yola 
gitmek istiyor. Ancak Eski Garaj’ın mis-
yonundan vazgeçmeden, bu değeri 
yok etmeden bu işi çözmenin, Kon-
ya’nın tarihine, kültürel birikimine, 
toplumsal hayatına daha büyük kat-
kılar sağlayacağı kanaatindeyim. Dün 
Yenigün Gazetesi olarak Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim 
Altay’la Konya yatırımlarını konuşma 
fırsatı bulduk. 

Konuyu Sayın Başkan’a da ilettik, 
Sayın Başkan bu hassasiyetin üzerinde 
durulabileceğini teyit etti. İnşallah Kon-
ya şehir hafızası açısından önemli olan 
bu konu, akılcı bir şekilde çözülür diye 
umut ediyorum. 

Sevgi, saygı ve dua ile…

ESKİ GARAJ KÜLTÜRÜ YOK OLMAMALI!

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Yoğun kar yağışı ilçelerde bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Hadim, Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde elektrik hatları 
koptu, direkler devrildi. Bu nedenle elektrik verilemeyen ilçelerde MEDAŞ yetkilileri yoğun bir mesai harcıyor 

İlçelerin elektrikle imtihanı!
İlçelerde etkili olan yoğun kar 

yağışı bazı olumsuzlukları da bera-
berinde getirdi. Bozkır, Seydişehir, 
Hadim ilçelerinde elektrik hatları 
koptu, direkler devrildi. Bu nedenle 
ilçelerde bir süredir elektrik sorunu 
yaşanıyor. MEDAŞ yetkilileri soru-
nun giderilmesi için yoğun bir çalış-
ma gerçekleştiriyor.

Bozkır ilçesine çok sayıda ma-
halleye elektrik nakil direklerinin 
devrilmesi nedeniyle elektrik ve-
rilemiyor. Yaşanan yoğun karla 
karışık yağmur sonrası enerji nakil 
hatlarında oluşan problemler ne-
deniyle ilçeye bağlı çok sayıda ma-
halleye elektrik verilemiyor. Bozkır 
Medaş İşletme Şefliğine bağlı ekip-
ler sıkıntının giderilmesi için yoğun 
mesai harcarken, kesintilerin tam 
olarak ne zaman giderileceği konu-
sunda bilgi veremiyor. Kesintilerin 
yaşandığı mahalleler ise Yazdamı, 
Kozağaç, Tarlabaşı, Kayapınar, Ars-
lantaş, Üçpınar, Yalnızca, Bayba-
ğan, Tepelice, Teparası, Küçük Hi-

sarlık, Hisarlık, Yelbeği, Ulupınar, 
Karabayır, Kovanlık, Aydınkışla, 
Ayvalıca, Kuzören, Sarıoğlan, Kuş-
ça olarak belirtildi.

SEYDİŞEHİR’DE ELEKTRİK NAKİL 
HATLARI DEVRİLDİ

Seydişehir’e bağlı Kızılca ve 
Yenice mahallerinde elektrik hat-
larının kopması ve direklerin dev-

rilmesi sonucu elektrik kesintisi 
yaşanıyor. Kızılca Mahalle Muhtarı 
Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, mahalle girişindeki 
iki demir direğin devrildiğini be-
lirtti. Mahalle içinde de bazı elekt-
rik direklerinin devrildiğini anlatan 
Yılmaz, “Büyük hasar var. Can kay-
bı olmaması tek tesellimiz. Ekipler 

yoğun bir çalıma sergiliyor. Ekipler 
bugün elektrik verilemeyeceğini 
söylüyorlar.” dedi.

Kızılca Mahallesinde kar kalınlı-
ğının 1 metreyi geçtiği belirtildi.

HADİM’DE DE ELEKTRİKLER GİTTİ
Hadim ilçesinde çok sayıda ma-

halleye elektrik verilemiyor. Yaşa-
nan yoğun kar ve yağmur sonrası 

enerji nakil direklerinin devrilmesi 
nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda 
mahalleye elektrik verilemiyor. 
Hadim MEDAŞ İşletme Şefliğine 
bağlı ekipler sıkıntının giderilmesi 
için yoğun mesai harcarken, kesin-
tilerin tam olarak ne zaman gide-
rileceği konusunda bilgi vermedi. 
Kesintilerin yaşandığı mahalleler 

ise Dedemli, Gezlevi, Gerez, Eğis-
te, Hocalar, Taşpınar, Armağanlar, 
Beyreli, Dolhanlar olduğu öğrenildi.

GÜNEYSINI’DA SU BASKINI
Bu arada yağış Güneysınır ilçe-

sinde de hayatı olumsuz etkiledi. 
İlçede etkili olan yağış su baskın-
larına neden oldu. 20 evi su ba-
sarken bir köprüde kısmen göçük 
meydana geldi. İlçede dün akşam 
saatlerinden itibaren etkili olan 
yağmur ve fırtına hasara yol açtı. 
Bazı mahallelerde elektrik direkleri 
devrilirken, 20 evi su bastı. Sabah 
saatlerinde ilçe merkezinde bir 
köprüde de göçük oluştu. Güneysı-
nır Belediye Başkanı Ahmet Demir, 
belediye bünyesinde kriz masası 
oluşturduklarını söyledi. Ömeroğlu 
Mahallesinde yıkılan elektrik direk-
lerinin tekrar dikilip bölgeye enerji 
verilmesi için belediye ekipleri ile 
ortaklaşa çalışma yapıldığını kayde-
den Başkan Demir, ilçede yaşamın 
normale dönmesi için çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti. n AA-İHA

Sağanak yağış 
olumsuz etkiledi 
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KOMEK’ten engelli vatandaşlar için kurs
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK), Engelli Kamu Perso-
nel Seçme Sınavı’na (EKPSS) 
katılmak isteyen engelli vatan-
daşlar için kurs hizmeti veriyor. 
Büyükşehir Belediyesi Bosna 
Hersek Sadrettin Kütükcü Kurs 
Merkezinde 2019 - 2020 Güz 
dönemini kapsayan EKPSS kurs-
ları, ortaöğretim ve ön lisans 
olmak üzere iki grup üzerinden 
hizmet veriyor. Dersler, ortaöğ-
retim grubunda Pazartesi-Salı, 
ön lisans grubunda ise Çarşam-
ba-Perşembe günleri 09.00 - 
16.00 saatleri arasında işleniyor. 
EKPSS programına ortopedik 
engeli olan, kronik hastalığı olan, 
duygusal ve davranış bozukluğu 
olan, dil ve konuşma güçlüğü 
olan kursiyerler katılabilirken; 
genel engel grubu dışında görme 

engelli (Braille alfabesi gerekme-
yen) ve işitme engelli (işaret dili 
gerekmeden cihazla duyabilen) 
vatandaşlardan da kayıt alınıyor. 
Bu dönem ilk kez açılan EKPSS 
kursunda ortaöğretim dersle-
ri 3 Şubat, ön lisans dersleri 23 
Ocak’a kadar devam ederken; 
bahar döneminde 2 grup için 
tekrar öğrenci alımı gerçekleşti-
recek. Bahar dönemi için işitme 
engellilere ayrı sınıf planlanırken; 
online kayıtlar 20 Ocak - 2 Şubat 
tarihleri arasında yapılacak. Ko-
nuyla ilgili detaylı bilgi 241 37 
07 nolu telefondan alınabiliyor. 
Nisan ayındaki EKPSS sınavına 
girmek için derslere katılan öğ-
renciler, kursun kendileri için 
çok faydalı geçtiğini ve devamı-
nın gelmesini istediklerini belir-
terek, Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ 
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Başkan Altay şehit 
ailelerini unutmadı

Gönül Gözü’nden ‘Bir 
Engel de Sen Kaldır’ projesi

Yalıhüyüklü şehitler için Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay Kuran’ı Kerim 
ve bayrak gönderdi. Yalıhüyük 
Belediye Başkanlığı’na gönderilen 
Kur’an-ı Kerim ve bayrak Büyük-
şehir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Altay adına Yalıhüyük Belediye 
Başkanı Hasan Koçer tarafından 
şehit ailelerine takdim edildi.

Başkanlık makamında düzen-
lenen programda konuşan Başkan 
Koçer, şehit ailelerinin kendilerine 

emanet edilen kutsal değerler ol-
duğunu belirterek, “Şehit ailele-
rimiz bize bu topraklar için seve 
seve canını veren şehitlerimizin, 
yiğitlerimizin emanetidir. Bu kut-
sal emanetlerin yanında olmak ve 
sorunlarına ortak olmak bizim en 
önemli görevimizdir. Belediye ola-
rak gücümüzün yettiği yere kadar 
şehit ailelerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz.” dedi.  Programa 
katılan şehit yakınları da Başkan 
Hasan Koçer’e teşekkür etti. n AA

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği, “Bir Engel de Sen 
Kaldır” Projesi kapsamında ihtiyaç 
sahibi engellilere akülü ve manuel 
tekerlekli sandalye hediye etme-
ye devam ediyor.  Konya merkez 
ve ilçelerinde engellilere yönelik 
yaptığı çalışmalarla tanınan Gönül 
Gözü Derneği Başkanı Devriş Ah-
met Şahin ve Dernek Başkan vekili 
Hatice Hale Gürüler, kendilerine 
gelen talep doğrultusunda geçir-
diği bir rahatsızlık sonucu 10 yıldır 
yürüme zorluğu çeken Ayşe A. adlı 
vatandaşa akülü araba hediye etti. 
Gönül Gözü Derneği Genel Başka-
nı Şahin, dernek olarak kuruluşla-

rından bu yana devam eden ‘Bir 
Engel de Sen Kaldır’ kampanyası 
kapsamında ihtiyaç sahibi engel-
lilere akülü ve manuel tekerlekli 
sandalye hediye ettiklerini dile ge-
tirerek, çalışmalara hız kesmeden 
devam edeceklerini belirtti. Bugü-
ne kadar birçok engelli vatandaşa 
yardımcı olduklarını ifade eden Şa-
hin, “Bu bir hayır işi. Bizler engelli 
kardeşlerimize yardım ederken sa-
dece veren elle alan el arasında bir 
köprü vazifesi görüyoruz. Engelli 
kardeşlerimizin problemlerini bir 
nebze oldun giderdiğimizde onla-
rın mutlulukları ile bizler de mutlu 
oluyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Birlik, berekettir’
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Meram projele-
rini masaya yatırdı. Yapılan toplantılarda birlik ve beraberlikle Meram’ın marka değeri için çalışıldığı vurgulandı 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, 2020 ve sonrasındaki 
Meram projelerini masaya yatır-
dı. Her iki başkan, gün boyu sü-
ren toplantıların ardından Meram 
Belediye Meclisi toplantısına ka-
tılarak projeler hakkında meclis 
üyelerine bilgi verdi. Başkan Al-
tay buradaki konuşmasında başta 
metro olmak üzere Meram’ın bir-
birinden değerli projelerle yepyeni 
bir çehreye kavuşacağını kaydetti. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ve Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
2020 ve sonrasında Meram için 
hayata geçecek ve programlanan 
projeleri istişare etmek üzere bir 
araya geldi. Büyükşehir Belediyesi 
Daire Başkanları ile Meram Bele-
diyesi Başkan Yardımcılarının da 
katıldığı ve gün boyu süren top-
lantıların ardından Başkan Altay 
ve Başkan Kavuş, Meram Belediye 
Meclisi toplantısına katılarak mec-
lis üyelerini projeler hakkında bil-
gilendirdi. 

‘BİRLİKTEN BEREKET DOĞUYOR’
Meclis toplantısı öncesi bir 

açıklama yapan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, hizmetler 
hakkında Başkan Uğur İbrahim Al-
tay ve çalışma arkadaşlarıyla top-
lantı yaptıklarını hatırlatarak imar, 
park bahçeler ve alt yapı konuları 
başta olmak üzere birçok konuda 
önemli kararların alındığını belirt-
ti. Merkez belediyeleri olarak gü-
zel, paylaşımcı, birbirlerine destek 
veren, insani ve teşkilatçılık adına 
sahip çıkan bir anlayışla güzel bir 
birliktelik oluşturduklarının altını 
çizen Başkan Kavuş, “Birlikten, 
bereket doğuyor. Bu bereketi hem 
çalışmalarımızda hem de sokak-
taki karşılığını vatandaşlarımıza 
yansımalarını görüyoruz. Sürekli 
irtibat ve hareket halindeyiz. İyi 
olan şeyleri birlikte yapmaya çalı-
şıyor, kötü olan şeylerden birlikte 
uzak duruyoruz. Bu birliktelik ekip 
arkadaşlarımıza da yansıyor. Böy-
lelikle şehre büyük katkı ve kazanç 
sağlıyoruz. Bu birlikteliğin bir so-
nucu olarak Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla Meram’a kazandırı-
lacak yatırımları ve projeleri masa-
ya yatırdık. Beraber yol arkadaşlığı 
yaptığımız ve beraber çalıştığımız 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a Meram’a 
verdiği desteklerden dolayı teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 

‘MERAM, MARKA DEĞERİ EN 
YÜKSEK İLÇEMİZ’

Konuşmasına, geçtiğimiz gün-

lerde 28 ilçe ile yatırım toplantısı 
yaptıklarını hatırlatarak başlayan 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, merkez 
ilçeler yatırım toplantısına da Me-
ram ile başladıklarını ifade etti. 
Başkan Mustafa Kavuş ile 2020 ve 
sonrasında Meram için gerçekleş-
tirilecek yatırımların değerlendir-
mesini yaptıklarını kaydeden Baş-
kan Uğur İbrahim Altay, “Meram 
marka değeri en yüksek ilçemiz. 
Yeni projeleri ve eksik işlerin ta-
mamlanması için ilçe belediyemiz-
le birlikte gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. Şehre hizmet etmek 
herkese nasip olmuyor. Allah, bu 
misyonu bizlere yükledi. Bunu 
en iyi şekilde yerine getirmeye el 
birliği ile gayret gösteriyoruz. Çok 

iyi bir uyum yakaladık. İşlerimizde 
istişare ediyor ve daha büyük bir 
etki oluşturma gayreti gösteriyo-
ruz” diye konuştu. 

MERAM ÖNEM KAZANACAK 
Meram’a gerçekleştirilecek 

projeler hakkında da Meram Mec-
lis Üyelerine bilgi veren Başkan Al-
tay, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Meram için önümüzdeki döne-
min en önemli yatırımı metro ola-
cak. 21.1 km’lik metro Konya tari-
hinin en büyük yatırımı. Yatırımın 
büyüklüğü bedelinden kaynaklan-
mıyor. Konya artık metrosu olan 
şehirler statüsüne girecek. Bu se-
beple bu şehir için metro bir milat. 
Bunun Konya’ya en iyi şekilde an-
latılması gerek. Ulaşımdan, kent-
sel dönüşüme, ekonomisinden 

istihdamına kadar birçok noktada 
yarar sağlayacak. Hızlı bir dönü-
şüm kazandıracak. Öte yandan şe-
hir ve ulaşım için bir başka projeye 
daha imza attık. Konya Banliyösü 
devlet yatırım programına girdi ve 
2021 yılı sonunda tamamlanması 
planlanıyor. 17.4 km’lik şu anki 
tren garından organize sanayiye 
kadar 13 durakla gitmesi planla-
nan proje daha sonra Kaşınhanı ve 
Çumraya kadar gidecek. 

Yatırım bedeli düşük ama met-
ro kadar önemli bir proje. Sanayi-
lerimiz toplu ulaşıma kavuşacak 
bu proje ile. Meram son durakta 
gerçekleştirilecek otopark proje-
si, Tavusbaba’da gerçekleştirile-
cek düzenleme, Ateşbaz Türbesi 
çevresinde yemek kültürümüzü 
yaşatmak amacıyla uygulayacağı-
mız proje ile Meram önemli yatı-
rımlar kazanacak.”  Başkan Uğur 
İbrahim Altay’ın konuşmasının 
ardından Büyükşehir Belediyesi 
Daire Başkanları Meram yatırım-
ları hakkında Meclis Üyelerine bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunumların 
ardından Meram Belediye Meclisi, 
Mustafa Kavuş’un başkanlığında 
2020’nin ilk toplantısını gerçek-
leştirdi. 
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’daki yatırımları masaya yatırdı.

Mustafa Kavuş
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AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun Özel Başak Koleji’ni ziyaret 
etti. Sohbet havasında geçen ziyarette 
Sorgun, Özel Başak Koleji’nin eğitim 

sistemi, sosyal ve kültürel faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı. Kolej kurucuları 
Celal Demir, Mustafa Kürkçü, Ahmet 
Kaynar ve okul idarecileri tarafından 

ağırlanan Sorgun’a okulun Değerler 
Eğitimi çalışmaları ve önümüzdeki dö-
nemlerde gerçekleştirilecek olan Burs-
luluk Sınavı hakkında bilgiler verildi. 

Ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getiren okul kurucu ve yöneticileri 
milletvekili Sorgun’a teşekkür ettiler. 
n HABER MERKEZİ

2020 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2019 
yılını başarıyla tamamladık, 2020 yılı da Selçuklu için hizmetlerin arttığı önemli bir yıl olacak” dedi

‘2020 hizmet ve 
yatırım yılı olacak’

Selçuklu Belediyesi 2020 yılının 
ilk meclis toplantısını, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
başkanlığında gerçekleştirdi. Top-
lantıda Ocak ayının gündem mad-
deleri görüşülüp karara bağlanırken 
denetim komisyonu üyelikleri için 
seçim yapıldı. Yılın ilk toplantısında 
meclis üyelerine hitap eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, 2020 yılı ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. 2020 yılında 
da Selçuklu’ya birçok hizmet suna-
caklarını ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı, Meclis Üyeleri’ne katkıların-
dan dolayı teşekkür etti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ 
İLE DAHA GÜZEL HİZMETLER 

KAZANDIRACAĞIZ” 
Selçuklu’nun 650 bini aşan nü-

fusu ile Türkiye’nin en büyük met-
ropol ilçelerinden biri olduğunu ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Göreve geldi-
ğimiz günden bu yana ilçemize hiz-
met sunmaya, hemşerilerimizin ya-
şam standartlarını arttırmaya gayret 
gösterdik. 

İnşallah 2020 yılında da şehrimi-
zin ve vatandaşlarımızın hizmetine 
önemli yatırımları sunacağız. Yeni 
yılda yeni hizmetler, yeni projeler, 
yeni planlar ve yeni adımlarla yola 
devam edeceğiz. Her alanda örnek 
çalışmalara imza atacak, şehrimizin 
geleceğini inşa edeceğiz. Selçuk-
lu’nun 72 mahallesine en iyi hizme-
ti vermek için çalışıyoruz.2019 yılı 
Selçuklu Belediyesi adına başarıyla 

tamamlanan bir yıl olarak geride 
kaldı. Her fırsatta vatandaşlarımızla 
sürekli birlikteyiz ve sürekli istişare 
halindeyiz. 

Selçuklu’da bugüne kadar ya-
pılan hizmet ve güzelliklerde hem-
şehrilerimizle kurduğumuz güçlü 
bağ ve birliktelik ruhunun büyük 
payı var. Rabbim birlik ve beraber-
liğimizi bozmasın ve ilçemize güzel 
hizmetler kazandırmayı nasip etsin. 
Gayretlerinden dolayı tüm çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
İnşallah bundan sonra da çalışmala-
rımız artarak devam edecek. 2020 
yılı ülkemiz için mutluluğun, hu-
zurun ve barışın konuşulduğu ve 
yaşandığı bir yıl olur temennisi ile 
meclis toplantılarımızın hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

“BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİZİN 
İHTİYAÇLARINI DİKKATE ALIYORUZ”

Selçuklu’nun Türkiye’nin ör-
nek ilçeleri arasında yer aldığını ve 
yapılan hizmetlerle de standardın 
her geçen gün arttığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “İnsanımızın yaşa-
maktan mutlu olduğu bir ilçe hede-
fiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik 
hizmetlerini yediden yetmişe bütün 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dik-
kate alarak yapıyoruz. Hizmet plan-
lamamız doğrultusunda bir taraftan  
eğitim tesisleri, sosyal tesisleri ve 
spor salonları yaparken, diğer yan-
dan emekli lokalleri, kapalı pazar 
alanları, sağlık tesisleri yapıyoruz. 
Altyapı, yeşil alan ve temizlik hiz-
metleri ile Selçuklu’nun fiziki stan-

dardını yükseltirken sportif ve kül-
türel organizasyonlarla her yaştan 
insanımıza dokunacak hizmetlere 
imza atıyoruz. Tüm bu hizmetlerin 
üretilmesinde  bizlere her zaman 
destek olan tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz” dedi.

“İKİ YENİ MÜDÜRLÜK İÇİN ONAY 
VERİLDİ”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünün, Halkla İlişkiler ve 
Basın Yayın Müdürlüğü olmak üze-
re iki ayrı müdürlük olarak çalışma-
larını sürdürmesine karar verilirken, 
İşletme İştirakler Müdürlüğü altında 
yürütülen bazı faaliyetlerin yeni ku-
rulan Sosyal Hizmetler Müdürlü-
ğünde devam etmesi kararlaştırıldı. 
Başkan Pekyatırmacı, her iki müdür-
lüğünde kendi alanlarında önemli 
hizmetleri yerine getireceğini ifade 
etti. Konuşmasının son bölümünde 
2020 yılı için dilek ve temennilerde 
bulunan Başkan Pekyatırmacı, “Ge-
çen yıl olduğu gibi bu yılında başa-
rılı bir yıl olarak geçmesini temenni 
ediyorum. Bu hizmetler hep birlikte, 
bir aile ve ekip ruhuyla yürütülüyor. 
Meclisimiz de bugüne kadar her 
konuda bize destek oldu. Selçuklu 
halkı adına hepinize ayrı ayrı teşek-
kürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. 
İnşallah bu birlik, beraberliğimiz ve 
uyumumuz Selçuklu’ya hizmet ola-
rak 2020 yılında da birçok hizmete 
vesile olacaktır. Katkılarınızdan, des-
teğinizden ve emeğinizden dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

İstanbul’da Hüyüklü 
hemşehrileriyle buluştu

Hüyük İlçe Belediye Başka-
nı Mehmet Çiğdem, İstanbul’da 
yaşayan Hüyük’lü gurbetçi hem-
şehrileriyle bir araya geldi.

Hemşehrilerinin daveti üze-
rine İstanbul’a giden Başkan 
Çiğdem, İmrenler Kültür ve Da-
yanışma Derneği ile Konya Çam-
lıcalılar Derneklerini ziyaret etti. 
Derneklerin yönetim kurulu üye-
leri ve gurbetçi hemşehrileri ile 
bir araya gelen Başkan Çiğdem, 
ilçe belediye başkanı olarak daha 
önce de Hüyük’te iki dönem yerel 
idarecilik yaptığını hatırlatarak, 
“Benim belediye başkanlığın-
da üçüncü dönemim. Benim bir 
makam sevdam yok. Hüyük il-
çemize, bağlı dış mahallelerimize 
güzel hizmetler yapalım diye çaba 
sarf ediyoruz. Sevdamız hep söy-
lediğimiz gibi Hüyük. Bu göreve 
veda ederken arkamızda ‘bir hoş 
sada’ bırakmak en büyük ama-
cım. İstanbul’da yaşayan gurbet-
çi hemşehrilerimizden isteğim, 
sadece gönül desteğini bizden 
esirgememesidir. Bu desteği de 
zaten veriyorsunuz. Bu buluşma 
bunun en güzel örneğini teşkil 
ediyor. Sürekli halkın içerisinde, 
vatandaşlarının arasında olmak-
tan çekinmeyen bir belediye baş-
kanı olarak hizmet vermeye çalı-
şıyorum. Daha 9 aylık bir belediye 
başkanlığımız var, bir yılımızı bile 
doldurmadık. Ama inşallah Al-
lah’ın izniyle Hüyük’te ne söz 
verdiysek onu yerine getirmeni 
gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Buluşmalarda Hüyük ve ma-
hallelerinde 9 aylık süreçte haya-
ta geçirdikleri proje ve hizmetleri 
anlatan ve gurbetçi hemşehrileri-
nin de yürütülen çalışmalara iliş-
kin görüş ve düşüncelerini alarak 
istişare eden Mehmet Çiğdem, 
İmrenler ve Çamlıca mahallele-
rinde hayata geçirilen yatırımlar 
hakkında da bilgiler verdi. Göre-

ve gelir gelmez Beyşehir Gölü’ne 
kıyısı bulunan Hüyük ilçesinde 
100 yıldır hayal edilen bir sahil 
projesini hayata geçirmek için 
düğmeye bastıklarını da belirten 
Başkan Çiğdem, “30 milyon lira-
lık bir proje. Ve bu proje kapsa-
mında Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın destek ve katkılarıyla 15 
kilometrelik sahil yolunu açtık. 
Budak, Tolca ve Kıreli arasında. 
Bu bağlamda 6 plaj, iskele, balıkçı 
barınağı, park ve piknik alanları 
ihalelerine çıktık. İnşallah bu ça-
lışmaları en kısa zaman içerisinde 
tamamlamayı arzu ediyoruz” diye 
konuştu.

Hemşehri buluşmasında 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından yürütülen Çavuş Mahalle-
sindeki tarım gençlik kampı pro-
jesine de değinen ve Türkiye’de 
ilk kez Hüyük’te uygulanan bu 
projede inşaatların yarısının bitti-
ğini anlatan Çiğdem, ilçe merkezi 
ve mahallelerinde yeni dönemde 
devreye girecek olan TOKİ pro-
jeleri hakkında da bilgiler verdi. 
Çiğdem, Belediye olarak ilçe ge-
nelinde yürüttükleri çalışmalarla 
9 aylık dönemde 7 yıllık yakıt sarf 
ettiklerini vurgulayarak, “Hüyük 
Belediyesinin iş makinelerinin 
bir saati bile bugüne kadar boş 
geçmedi. Sürekli ilçemize ve ma-
hallelerimize hizmet için mesai 
yaptı. Bu mesai tempomuz be-
lediye başkanlığı dönemimizde 
hiç kesintiye uğramadan inşallah 
aynen devam edecek” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Çiğdem, kanalizasyo-
nu olmayan Hüyük’e bağlı Yeni-
ce, Budak ve Tolca’nın Konya Bü-
yükşehir Belediyesi 2020 KOSKİ 
yatırım programına aldırıldığı 
müjdesini de verirken, Hüyük il-
çesine Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ile birlikte el ele vererek en 
iyi hizmeti verebilmenin gayretini 

Ahmet Sorgun Özel Başak Koleji’ni ziyaret etti

URFODU’da Armağan rüzgarı esti HAMİDER’den Vali Toprak’a ziyaret
URFODU tarafından düzen-

lenen XVI. Uluslararası Bilim Te-
melleri Bilgi Yarışması’nda Arma-
ğan Koleji’nden 38 öğrenci finale 
kalmaya hak kazanmıştır. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Arma-
ğan Koleji İlkokul-Ortaokul Okul 
Müdürü Musa Bağcı, “Öğrenci-
lerimizin Uluslararası Matematik 
sınavında başarılı olmaları bizleri 
çok onurlandırdı. Gayret varsa ba-
şarı kaçınılmazdır. Tabiki her insa-
nın kendine göre hayalleri ve bun-
ları gerçekleştirmek için belirlediği 
yolları vardır. Başarı ve mutluluğu 
elde edebilmek için bu uğurda ge-
reken özen, çaba, azim ve kararlı-
lık gösterilmesi gerekir. Yaptığımız 
işte yolun başında ve ya ortasında 
iken biz bu işin içinden kalkamayız 
diye korkar mücadele gücümü-
zü ve azmimizi yitirirsek  başarılı 
dolamayız. Bizler sıkıntı ve zor-
luklardan geçerken olgunlaşırız, 

tecrübelerimizden gereken dersi 
çıkarıp ayakta kalırsak o işte ne 
kadar Azimli olduğumuzu göster-
miş oluruz. Hatırlayalım ki “Suyu 
düşünmek, susuzluğu gidermedi-
ği gibi odunu düşünmek de, insanı 
ısıtmaz.” İnsanın bir şeyi sadece 
düşünmesi ve istemesi de kişiyi 

hedefine ulaştırmaz. Gayret, mü-
cadele, kararlılık ve azim gerekti-
rir.  Bu vesile ile yarışmada yüzde 
85 başarı gösteren öğrencilerimizi 
azimlerinden dolayı tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Öksüz, yetim ve parçalanmış 
ailede mağdur duruma düşen 
çocukları hayata yeniden kazan-
dırmayı ilke edinen HAMİDER 
Derneği, çalışmalarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Bu kapsamda Dernek 
Başkanı Mustafa Yanartaş ve yö-
neticileri, Vali Cüneyit Orhan Top-
rak’ı makamında ziyaret ederek 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Ziyarette konuşan Başkan 
Mustafa Yanartaş, “Yaklaşık bir yıl 
önce Konya’da öksüz, yetim, par-
çalanmış ailelerdeki çocuklarımıza 
maddi ve manevi destek ama-
cıyla kurulan derneğimiz, bugün 
100’den fazla çocuğumuza hizmet 
veriyor. Çocuklarımızı topluma 
kazandırmak, onlara maneviyat 
duygusunu aşılayabilmek, ailele-
riyle birlikte tüm olumsuzlukları 
aşabilmek için destek olmaya ça-
lışıyoruz. Sadece yardım yapan bir 
kuruluş değiliz. Türkiye’de yardım 

kuruluşları çok, biz sorunu temel-
den çözmek için çabalıyoruz. İşi-
miz kolay değil. Araştırmalarımız-
da binlerle ifade edilen bu şekilde 
mağdur olan çocuklarımız var. 
Çocuklarımızı topluma kazandır-
mamız lazım. Gönüllü eğitimcile-
rimiz ve hamilerimizle çeşitli eği-
tim faaliyetleri de yapıyoruz. Sayın 
Valimiz Cüneyit Orhan Toprak 
Bey’in de bu konularda çok hassas 

olduğunu biliyoruz. Devlet ku-
rumlarımızdan da bu konuda des-
tek bekliyoruz” dedi.  Ziyaretten 
duyduğu mutluluğu dile getiren 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak ise, “Çalışmalarınızda başarılar 
dileriz. Devlet olarak her zaman 
vatandaşımızın iyiliği için yapılan 
her iyi hizmetin arkasındayız” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
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Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA
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• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Cinayet hükümlüsünü yurtdışına kaçırmışlar!
Konya’da 2009’da ‘cinayet’ suçundan 

verilen 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafın-
dan onanan Murat I., 2 yıl önce açık ceza-
evinden firar edip, Gürcistan’a kaçtı. Polis, 
I.’nın sahte kimlik ve pasaport ile yurt dı-
şına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen, 
2’si nüfus memuru, 1’i avukat 7 kişiyi dü-
zenlediği operasyonla gözaltına aldı. 

Murat I., 2009 yılında, Konya’da ‘cina-
yet’ suçundan mahkemece tutuklandı. Bir 
süre cezaevinde tutuklu kalan I., tahliye 
edildi. I., daha sonra ‘vergi usulsüzlüğü’ 
suçundan yeniden mahkemece tutuklandı. 
Burdur Açıkcezaevi’nde tutuklu bulunan 
Murat I.’ya, cinayete karıştığı suçlamasıyla 
verilen 17 yıl hapis cezası, Yargıtay tara-
fından onandı. Bunu öğrenen I., 26 Ekim 
2018’de cezaevinden firar etti. I.’nın bu-
lunması için Konya polisi de çalışma baş-
lattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekipleri, I.’ın sahte kimlik ve 
pasaportla Gürcistan’a kaçtığını tespit etti. 

SAHTE KİMLİK VE PASAPORT 
ÇIKARTMIŞLAR

Araştırmasını derinleştiren polisler, 
İ.T. adlı kişinin, nüfus müdürlüğüne gi-

derek, 2 memurun yardımıyla kendi 
kimliğinin üzerine cezaevinden firar 
eden Murat I.’nın fotoğrafını yapıştırılıp, 
sahte kimlik çıkarılmasını sağladığını 
belirledi. Aynı yöntemle sahte pasaport 
düzenlenip, I.’nın yurt dışına kaçırıldığı 
tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ
Murat I.’nın kaçmasına İ.T., 2 nü-

fus memuru ve 1 avukat ile birlikte 12 
kişinin yardımcı olduğu belirlendi. Şüp-
helilerden 3’ünün, yurt dışında olduğu 
tespit edildi. 

7 GÖZALTI, 2 KİŞİ ARANIYOR
Teknik ve fiziki takibin ardından 

operasyon için harekete geçen polis, bu 
sabah daha önce belirlenen 9 adrese eş 
zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan 
baskınlar sonucu aralarında İ.T., 2 nü-
fus memuru ve 1 avukatın bulunduğu 
7 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de 
yakalanması için çalışmaların sürdürül-
düğü belirtildi. Yakalanan 7 kişi, sağlık 
kontrolünün ardından sorgulanmak 
üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi’ne götürüldü. n DHA

Kendilerini polise 
komiser olarak tanıttılar!

Konya’da telefon dolandırıcıla-
rı Yakup Aslan (24) ve Velid  Ayaka 
(30), dolandırmaya çalıştıkları kişi 
polis memuru çıkınca kısa sürede 
yakayı ele verdi. 2 kişi çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Olay, Sel-
çuklu ilçesi Buhara Mahallesi’nde 
meydana geldi. Şanlıurfa nüfusu-
na kayıtlı Velid Ayaka ile Yakup 
Aslan, telefonla aradığı kişiye ken-
dini komiser olarak tanıtıp, terör 
örgütü FETÖ tarafından hesapla-
rının ele geçirilmeye çalışıldığını 
söyledi. Aranan kişi polis memuru 
olunca, dolandırılmak istendiğini 
anlayıp, hesabında yüklü miktar-

da parasının olduğunu belirtip ne 
yapması gerektiğini sordu. Velid 
Ayaka da verdiği adrese parayı 
getirmesini istedi. Polis memuru, 
diğer mesai arkadaşlarına durumu 
bildirdi. Buhara Mahallesi’ndeki 
verilen adrese giden polis memu-
ru içinde kağıt olan poşeti, belir-
tilen yere bıraktı. Para sandıkları 
poşeti almaya gelen Velid Ayaka 
ve arkadaşı Yakup Aslan, pusu ku-
ran diğer polis ekiplerince suçüstü 
yakalandı.  Çeşitli suçlardan daha 
önce poliste kayıtları olan 2 kişi 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
n DHA

Konya’da 15 yıldır kayıp olarak 
aranan şahsın boğularak öldürül-
dükten sonra toprağa gömüldüğü 
ortaya çıktı. Şahsı öldürdüğü iddia 
edilen eşi, üvey oğlu, kayınbiraderi 
ve eşinin akrabası polis tarafından 
gözaltına alındı.

Edinen bilgiye göre, Necati Ke-
leş’ten haber alamayan yakınları 
19 Kasım 2005 tarihinde polise 
giderek kayıp müracaatında bulun-
du. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan 
Keleş’in yaşadığı Çumra ilçesi ve 

çevresinde araştırma yapan ekipler, 
izine rastlamadı. 

15 yıl boyunca kayıp olan Ne-
cati Keleş’le ilgili Çumra Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından yeniden 
soruşturma başlatıldı. Soruşturma 
kapsamında Asayiş Şube Müdür-
lüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
çalışmalarını şahsın öldürüldüğü 
ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Ya-
pılan çalışmaların ardından Necati 
Keleş’in eşi Sebahat B., üvey oğlu 
Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa 

Y. ve eşinin akrabası Kadir B., Ci-
nayet Büro Amirliği ekipleri tarafın-
dan gözaltına alındı. 

Şüphelilerin Necati Keleş’i evin-
de ilaçla uyutup iple boğduktan 
sonra cesedini Kadir B.’nin kamyo-
netiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı 
Mahallesi’nde dağlık alana göm-
düğü tespit edildi. Ekipler Keleş’in 
gömüldüğü yeri kepçeyle kazarken, 
kemikler bulundu. Şüpheliler ifade-
leri alınmak üzere emniyete götü-
rüldü.n İHA

15 yıldır kayıp olan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 
şahsın eşi, üvey oğlu, kayınbiraderi ve eşinin bir akrabası gözaltına alındı 

15 yıl önce işlenen 
cinayet ortaya çıkarıldı 

Bylock operasyonunda 
5 kişi gözaltına alındı Trafik kazasında 1 kişi 

öldü 8 kişi yaralandıKonya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma 
kapsamında örgütün şifreli haber-
leşme uygulaması ‘ByLock’ kullan-
dığı ve örgütle bağlantısı olduğu 
iddia edilen 10 şüpheli hakkında 
yakalama kararı çıkarılırken, 5 şüp-
heli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen soruşturma kapsamında 
FETÖ/PDY ile bağlantılı ve kriptolu 
haberleşme aracı “Bylock” progra-
mı kullandıkları ve örgütle bağlan-
tısı olduğu iddia edilen farklı meslek 

gruplarından, aralarında kadınların 
da bulunduğu 10 kişi hakkında ya-
kalama kararı çıkarıldı. Konya’da 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından daha önceden 
belirlenen adreslere sabah eş za-
manlı operasyon gerçekleştirildi. 
Operasyonda gözaltına alınan 5 
şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilerek sorgulanmak üzere em-
niyete götürüldü. Diğer şüphelileri 
yakalama çalışmalarının devam et-
tiği belirtildi.
n İHA

Tuzlukçu ilçesi yakınlarında 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybederken, 8 kişi 
yaralandı. Kaza, Yunak-Akşehir 
karayolu Tuzlukçu ilçesi kavşağın-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Akşehir’den Yunak istika-
metine seyir halinde olan M.S. 
yönetimindeki 06 HD 8010 plakalı 
otomobil ile Tuzlukçu kavşağından 
Yunak yoluna çıkan T.M. idaresin-
deki 42 UE 259 plakalı araç çarpış-
tı. Kazada 42 UE 259 plakalı araçta 

bulunan ve mesai bitiminde Akşe-
hir’e gitmekte olan Tuzlukçu Be-
lediyesi çalışanları T.M. (47), A.D. 
(36), Y.Ü. (28) ve M.B. (48) yara-
lanırken, Tuzlukçu posta dağıtıcısı 
Ömer Faruk Savaş hayatını kay-
betti. Diğer araçta bulunan sürücü 
M.S. (58) ile A.S. (80), H.S. (57) ve 
D.S. (80) de yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla Akşehir’deki has-
tanelere kaldırılarak tedavi altına 
alınırken, kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılında önemli projelere 
imza attıklarına dikkat çekti. Kılca, “Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel işler ortaya çıkıyor” dedi 

‘Samimiyetle çalışınca 
güzel işler ortaya çıkıyor’

Karatay Belediyesi’nin 2020 yılı 
olağan meclis toplantısı ilk oturumu, 
Karatay Belediyesi Meclis Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca başkanlığındaki toplantıya 
belediye başkan yardımcıları, birim 
müdürleri ile meclis üyeleri de tam 
kadro olarak katıldı. 

Olağan meclis toplantısında tüm 
kararlar oy birliğiyle alınırken, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
oturumun başında meclis üyelerinin 
yeni yılını kutladı. 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ 
ANLAYILI SÜRECEK 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, 2019 yılı boyunca Karatay Be-
lediyesi tarafından hayata geçirilen 
hizmetler, proje ve çalışmaları içe-
ren bir de sunum yaptı. 

Başkan Hasan Kılca, 31 Mart 
Yerel Seçimlerinin ardından göreve 
başlamalarıyla birlikte Karatay’ın 
büyümesi ve gelişmesi adına güzel 
hizmetlere imza attıklarını belirte-
rek, “31 Mart Seçimleri sürecinde 
vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz bir-
çok projemizi hayata geçirdik. Bir 
kısmını planladık ve gönül beledi-
yeciliği anlayışıyla hareket ederek 
her zaman hemşehrilerimizin içinde 
olmaya gayret ettik. 80 mahalle-
mizin tamamını meclis üyelerimiz 
ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte 

ziyaret ettik. Esnafımızla, sanayici-
mizle, üreticimiz ve toplumumuzun 
bütün kesimleriyle sık sık istişareler 
gerçekleştirdik, bundan sonra da 
halkımızla iç içe olmayı sürdürece-
ğiz” dedi. 

GÜZEL ŞEYLER ORTAYA ÇIKTI 
Hasan Kılca, 2019 yılının Ka-

ratay’da belediyecilik faaliyetleri 
açısından bir hayli yoğun geçtiğine 
vurgu yaparak, tüm bu gayretin 
esas amacının vatandaşların mut-
luluğu ve huzuruna katkı sunmak 
olduğunu aktardı. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geç-
tiğimiz yıl içerisinde üç okulumuzun 
temelini atmıştık ve o okullarımız 
tamamlanarak ilçe milli eğitim mü-

dürlüğümüze teslim edildi. Mevlana 
Arkasının Kentsel Dönüşümü bizim 
için bir prestij projesi. Bildiğiniz gibi 
bununla ilgili olarak Sayın Cumhur-
başkanımız, bölgenin kentsel yenile-
me alanı olarak ilan edilmesine dair 
karara imza attı. Yine İsmil Termal 
Tesisleri ile Obruk Hanı ve Kızören 
Obruğu projemizde önemli bir aşa-
maya geldik. Bu yıl ilkokula başlayan 
tüm öğrencilere kırtasiye desteği, 8. 
sınıflara ise LGS destek seti desteği 
verdik. İlçemizdeki tüm okulları-
mıza TÜBİTAK Popüler Bilim Ya-
yınları Kitaplığı kuruyoruz. Karatay 
Yaz Spor Okulu’nu bu yıl hayata 
geçirdik. Aşıklar Bayramı ve Mevla-
na Şiir Şöleni’ni düzenledik. Çölyak 
hastalarımız için glutensiz ekmek 

üretimine başladık. Türkiye’nin ilk 
sosyal medya dizisi olan Mihrimah 
Karatay’ı ve daha birçok alanda bir-
birinden güzel proje ve hizmetimizi 
ilçemiz için hayata geçirme imka-
nı bulduk. Tüm bu projelerimizde 
çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra 
meclis üyelerimizin büyük payı var. 
Ben, bu vesileyle özverili gayretleri 
dolayısıyla tüm meclis üyelerime ve 
çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. Gayretle, samimiyetle ve 
iyi niyetle çalışınca böyle güzel şey-
ler oluyor. İnşallah 2020’de de daha 
yüksek bir tempo ve gayretle ilçe-
mizin faydasına, hemşehrilerimizin 
mutluluğuna katkı sunacak her tür-
lü çabanın içerisinde olmaya devam 
edeceğiz.” n HABER MERKEZİ

Akören projelerini 
masaya yatırdılar 

Ribat, İdlib’e insani
yardım gönderecek 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın ilçelerde-
ki yatırımlar ve sorunların çözü-
mü için İlçe Belediye Başkanları 
ile yaptığı istişareler geçtiğimiz 
günlerde sona erdi. Bu kapsamda 
Akören Belediye Başkanı İsmail 
Arslan da Başkan Altay’la bira-
raya gelerek, Akören’in yatırım-
larını masaya yatırdılar. Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Akören 
İlçe Başkanı Sebahattin Ipıl’ın da 
katıldığı toplantıyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Akören 
İlçe Başkanı İsmail Arslan, Baş-

kan Altay’a teşekkür etti. Ars-
lan, “Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay ve ekibi ile 2020 yılı Akö-
ren yatırımlarını planlıyoruz ve 
Büyükşehir Belediye Başkanım 
Sayın Uğur İbrahim Altay Bey 
ASEM binasının tamamlanacağı 
söyledi.  Rabbim hayırlı hizmet-
ler yapmayı nasip eylesin. Sayın 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür-
lerimi sunuyor, çalışmalarında 
kolaylıklar ve başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n HARUN YILMAZ

Ribat Eğitim Vakfı, Ribat İnsa-
ni Yardım Derneği ve Ribat Aşevi 
Suriye’nin İdlib şehrinde yaşanan 
bombardınlar nedeniyle evlerini 
terk edip derme çatma çadırlarda 
yaşam mücadelesi veren savaş 
mağduru ailelere yönelik acil gıda, 
kışlık giysi ve battaniye kampan-
yası başlattı. Savaşın ilk günlerin-
den bu yana ülkemizin merhamet 
elini Suriyeli mazlumlara ulaştıran 
Ribat Eğitim Vakfı, bağışçılarının 
desteği ile İdlib’de yaşanan acil du-
rum karşısında bir şeyler yapmak 
adına acil gıda, kışlık giysi, Un ve 
battaniye olmak üzere bir yardım 
kampanya başlattı. Ribat İnsani 
Yardım Derneği, öncülüğünde 
” İdlib’e emanetlerini ulaştırıyo-
ruz ” sloganıyla başlatılan yardım 
kampanyasında Bot, Kaban ve 
Giysi Bedeli 100 Lira, Gıda Kolisi 
Bedeli 100 Lira, Battaniye Bede-
li 50 Lira, Bir Çuval Un 100 Lira 

ile Ayni ve Nakdi Yardımlarınızı 
İdlib’te yaşam mücadelesi veren 
kardeşlerimize ulaştıracak.  Ribat 
İnsani Yardım Derneği Başkanı 
Seyid Mehmet Duman, “İdlib’de 
yaşanan uçak saldırıları sonucu 
binlerce mazlum hayatlarını sür-
dürebilme adına ülkemiz sınırla-
rında gördüğünüz derme çatma 
çadırlarda yaşıyor, kiminin ayakka-
bısı yok, kiminin üstünde kıyafeti. 
Bugüne kadar bizleri maddi ve 
manevi yardımlarından esirgeme-
yen bağışçılarımızdan Allah razı 
olsun, Bu yardım kampanyamızda 
da bağışçı ve gönüllülerinden aldı-
ğı destekler ile gönüller yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Kampanya sonunda yardım 
kampanyası çerçevesinde top-
lanan yardımlar düzenlenen bir 
törenle İdlib mağduru ve ihtiyaç 
sahibi kişilere gönderilecek.
n HABER MERKEZİ

Kredi faizlerinin düşüşü esnafı sevindirdi 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifleri 20. Bölge Bir-
liği ve Selçuklu Esnaf Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayba-
ğan, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
aracılığıyla esnaf ve sanatkarımıza 
kullandırılan kredilerin faiz oranla-
rının düşmesiyle ilgili bir açıklama 
yaptı. 

Yapılan düzenlemenin esnaf ve 
sanatkarların işlerini artıracağına 
dikkat çeken Baybağan, şunları söy-
ledi, “TESKOMB Genel Başkanımız 
Sayın, A.Kadir Akgül’ün Hazine ve 
Maliye Bakanlığı nezdinde yürüt-
tüğü çalışmalar sonucunda, Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla 
esnaf ve sanatkarımıza kullandırı-
lan kredilerin faiz oranı yıllık yüzde 
6’dan yüzde 4.5’a indirilmiştir. 06 
Ocak 2020 tarihi itibariyle Halkbank 
aracılığı ile Bölgemize bağlı koopera-
tiflerimiz kefaleti ile kullanılacak kre-
diler için yapılan bu faiz indiriminin 

yanında gerek Kooperatif kesintile-
rinde gerek Halkbank kesintilerinde 

de indirime gidildi. Yapılan indirim-
lerle Kredi maliyetlerinin aşağıya çe-

kilmesi; Kefalet Kooperatiflerimizin 
yöneticilerini ve ortaklarını sevin-
dirmiştir. Bu durumda yapılan bu 
yeni düzenlemelerle esnaf ve sa-
natkarlarımızın işlerini artıracağını, 
ekonomiye canlılık katacağını ifade 
eden Başkan bu önemli gelişme-
lerin tüm esnaf ve sanatkarlarımız 
için hayırlı olmasını temennisinde 
bulundu. Esnaf Kredi ve Kefalet Ko-
operatiflerimizin önemini artıran ve 
bu imkanların esnaf ve sanatkarı-
mıza sağlanmasında büyük katkıları 
ile yıllardır büyük desteğini gördü-
ğümüz; Hükümetimiz her zaman 
olduğu gibi Kooperatiflerimizin, es-
nafımızın, sanatkarımızın yanında 
olmuştur. Başta; Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Hazine Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’a, Genel Başkanımız 
Sayın A.Kadir Akgül’e yürekten te-
şekkür ediyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

Kadınhanı’ndaki su sorunu Meclis’e taşındı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara Kon-
ya’nın Kadınhanı ilçesinde yaşanan 
tarımsal üretim, sulama ve eko-
nomik alanda var olan sorunların 
tespiti bu sorunların çözümüne 
yönelik yatırım zemininin hazırlan-
ması amacıyla gerekli şartların in-
celenmesi için TBMM’ye araştırma 
önergesinde bulundu.

SULU TARIM VERİMİ ARTIRACAK
Kara, 33 bin 036 kişilik nüfusa 

sahip Kadınhanı ilçesinde yaşayan 
vatandaşların çoğunun geçimini 
tarım ve hayvancılıkla sağladığı 
ifade ederek şunları söyledi; “Tür-
kiye’nin tahıl ambarı olarak anılan 
Konya’nın ilçesi olan Kadınhanı’n-
da yaklaşık 1.250.000 dekarlık 

alanda tarım yapılmaktadır. İlçe-
nin tarım toprakları sulu tarım için 
uygun nitelikleri taşımakta olup 
sulu tarım yapıldığı takdirde ta-
rımsal ürünlerin kalitesi ve verimi 
artacak, ekonomik olarak yüksek 
kazanç elde edilebilecektir. 

Bu sebeple Kadınhanı ilçesinin 
tarımsal arazilerinin sulamasında 
kullanılmak üzere dış havzalar-
dan ilçeye su getirilmesi ilçe ve 
bölge ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Dış havzalar-
dan su getirilmesi ile yeraltı sula-
rının bilinçsiz ve fazla kullanımı 
sonucu Konya Havzası’nda oluşan 
obruklara yönelik yeraltı su sevi-
yesinin çekilmesi tehlikesine karşı 
bir önlem alınmakla birlikte ayrıca 

çiftçilerin kullanmış oldukları elekt-
rikli su pompalarına ihtiyacı azaltan 

yönde tarımsal sulama yapılabilme 
ve tarımsal üretim girdilerini artı-

ran elektrik parası külfetinin cüzi 
seviyelere çekilebilmesine olanak 
sağlanacaktır.”
DIŞ HAVZALARDAN GETİRİLEN SU 

MALİYETLİ
Kara dış havzalardan getirilen 

suyun maliyetinin yüksek olduğu 
ifade ederek şöyle konuştu, “Ka-
dınhanı ilçesinde tarım yapan çift-
çilerimizin tarımsal sulamada kul-
lanmak amacı ile elektrik motoru 
ile çalışan kuyu suyu pompalarını 
çalıştırmak için kullanmış oldukla-
rı elektrik miktarı ve bu miktarın 
bedel olarak ilçeye yansıyan toplu 
maliyeti düşünüldüğünde ekono-
mik anlamda tolere edilebilecek 
ve ilçenin kalkınmasına faydalı 
olacaktır. Bunun neticesinde ilçede 

sulu tarım alanları ve sulu tarım 
ürünlerinde üretim hacminin ciddi 
biçimde artacağı ve ilçenin çiftçileri 
tarafından yapılacak tarımsal faali-
yetler ile 2 yıl gibi bir sürede tolere 
edilebileceği görülmektedir.” Mil-
letvekili Esin Kara son olarak, “Bu 
sebepler neticesinde, Konya’nın 
Kadınhanı ilçesinde yaşanan tarım-
sal üretim, sulama ve ekonomik 
alanda var olan sorunların tespiti 
bu sorunların çözümüne yönelik 
yatırım zeminin hazırlanması ama-
cıyla gerekli şartların incelenmesi 
için Anayasa’nın 98. ve TBMM İç-
tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri 
gereği Meclis Araştırması açılması 
uygun olacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Baybağan 

Esin Kara
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Sarnıç Mahallesi26014 Ada, 20 Parsel, 6 BAĞMISIZ 
BÖLÜM SAYILI TAŞINMAZın satışı yapılacaktır.  Taşınmazın bulunduğu 26014 Ada 20 parselde 
944,00 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz içinde bulunan 1. Kattaki 406/5900 arsa paylı 
6 nolu bağımsız bölüm Hacı Hasan Mahallesi Mirliva Fazıl Sokak M. Zenginoğlu Apartmanı Bina 
No: 15 Kat no: 1Daire no: 6(6 nolu bağımsız bölüm) de olup Boş dairenin içinde bulunduğu bina 
betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahiptir. Parsel üzerindeki binada zeminde 1, 2 ve 3 nolu bağımsız 
bölüm normal daireler; birinci normal katta 4, 5 ve 6 nolu bağımsız bölüm normal daireler ve ikinci 
normal katta 7, 8 ve 9 nolu bağımsız bölüm normal daireler, üçüncü normal katta 10, 11 ve 12 nolu 
bağımsız bölüm normal daireler ve dördüncü normal katta 13, 14 ve 15 nolu bağımsız bölüm normal 
daireler olmak üzere taşınmazın bulunduğu binada toplam 15 adet bağımsız bölüm mesken yer 
almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina asansörlü olup; bodrum, zemin ve 4 normal kattan ibarettir. 
6 nolu bağımsız bölüm (6 kapı numaratajlı daire) salon, 3 oda, antre, hol, mutfak, 2 balkon, Lavabo 
Wc Mahali ve banyodan ibarettir. Dairenin salon ve oda zeminleri laminant parke, salon, girişi ve 
oturma odası duvarları saten alçı üzeri saten boyalıdır. Islak zeminleri seramik döşeli olup duvarları 
ise tavana kadar fayans kaplıdır. Dış kapısı çelik kapı olup; iç kapılar ahşap doğramadan mamuldür. 
Dairenin pencereleri PVC doğrama olup mutfağında alt üst dolapları ve mermer tezgâhı görülmüştür. 
Wc-Lavabo mahalinde Hilton Lavabosu ve alaturka tuvalet taşı; banyosunda ise duş yeri, klozet 
ve Hilton Lavabosu bulunmaktadır. Dairenin ısınması bireysel kombi sistemli ve doğalgaz yakıtlı 
olup; yan ve ön cepheleri bulunmaktadır. Daire; yaklaşık olarak brüt 162 m2, net 130 m2 kapalı 
alana sahiptir. Dairenin belediye hizmetlerinden faydalanma durumu tamdır. Elektriği ve içme suyu 
mevcut olup kanalizasyona bağlantısı yapılmıştır. Bahçesi bahçe duvarı ile çevrilidir. Kapalı otoparkı 
bulunan yapının bahçesinde peyzaj düzenlemesi kısmen yapılmıştır.
Adresi   : Hacı Hasan Mah. Mirliva Fazıl Sokak M. Zenginoğlu Apartmanı 
     Bina No. 15/6 Karatay - Konya  
Yüzölçümü  : 130 m2
Arsa Payı  : 406/5900
İmar Durumu  : 13.06.2016 TARİH VE 2016/661-337SAYI İLE RUHSAT ALINMIŞTIR 
      M2 birim fiyatı 48,91TL’dir.
Kıymeti  : 240.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur. 
     İpotek dosyasından satış yapılacaktır.
1. Satış Günü  : 24/02/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü  : 24/03/2020 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri  : MEZAT SALONU; B BLK Z18   Z19ADALET SARAYI KARATAY - KONYA -
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 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 ortamda ilan 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 2019/1266 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2019/1266 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1108350

 

Davacı         : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
Vekili         : Av. Ömürden ALTINCABA
Adresi               : Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi Kat:10 Selçuklu / KONYA
Davalı         : Muharrem ÖZBARAN
Bildirilen Adresleri : Alavardı Mah. Telkin Sok. No:2/1 Meram / KONYA
           Turgut Reis Mah. Ahmet Özcan Cad. No:203/A Meram / KONYA   
 Davacı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Muharrem 
ÖZBARAN aleyhine mahkememize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasında davalının 
bildirilen adreslerine tebligatın yapılamadığı, tebliğe yarar adresi de tespit edilemediğinden, dava 
dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
 Davacı tarafından tapuda Konya ili Karatay ilçesi Fevzi Çakmak mahallesi 2492 ada 58 parsel 
C1 blok bodrum kat 21 bağımsız bölümde ( adresi : Fevzi Çakmak Mah. Medcezir Cad. 10638 Sokak 
no:7 Konya Ticaret Merkezi plaza C1 blok bodrum kat no:16 Karatay / KONYA) kayıtlı taşınmazın 
davalı tarafından işgal edildiğinden bahisle mahkememize Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davası 
açıldığından davanın duruşması 26/03/2020 günü saat 09:20 olup, belirlenen duruşma gün ve saatinde 
duruşmada hazır olmanız yada kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya 
kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde davacı tarafın; yargılamaya devam etmek istemesi 
durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacı tarafın muvafakatınız 
olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları dava dilekçesi ve 
duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLAN
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/116 ESAS

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1111847

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN İLANI  ÇÖZÜM MERKEZİ

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

 

	 İlçemiz	 sınırları	 içerisinde	 bulunan	 Çatalhüyük	 Mahallesi	 M29A16C3A	 ve	 M29A16C3B	
paftasına	isabet	eden,	5593	ada	165	nolu	parselde	ayırma	çapı	düzenlenerek	5593	ada	165,	184,	
185,	186,	210,	211	nolu	parseller	ile	Karaaslandede	Mahallesi	31682	ada	1	nolu	parsel	ve	31683	
ada	1	nolu	parseller,5562	ada	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	
26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	87,	
88	ve	89	nolu	parsellerin	 tamamını	kapsayan	alanda	731	nolu	düzenleme	sahası	olarak	seçilen	
bölgede,	3194	sayılı	İmar	Kanununun	18.	Maddesi	gereğince	arsa	ve	arazi	düzenlemesi	yapılmış	
olup,	Encümenimizin	25/09/2019	tarih	ve	696	sayılı	kararı	ile	onanmıştır.
	 Parselasyon	planı	ile	özet,	ada,	dağıtım	ve	tahsis	cetvelleri	Belediyemiz	binasının	Emlak	ve	
İstimlâk	Müdürlüğünde	08/01/2020	tarihinden	itibaren	1	(Bir)	ay	süreyle	2.	kez	askıya	çıkarılmıştır.
	 Keyfiyet	ilan	olunur.

İLAN
Karatay Belediye Başkanlığından

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1112121

 

Satılmasına	karar	verilen	taşınmazın	cinsi,	niteliği,	kıymeti,	adedi,	önemli	özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya	İli,	Karatay	İlçesi,	Suruç	mahallesi,	0	Ada,	207	Parsel	sayılı	 tarla	
nitelikli	 taşınmaz;	güncel	olarak	Tuzla	 tepesi	mevkiinde	bulunmaktadır.	Arazi	 topoğrafik	olarak	
düz	 konumdadır.	 Üzerinde	 herhangi	 bir	 su	 kuyusu,	 tarımsal	 yapı	 ve	meyve	 ağaçları	 olmayıp	
gen	vaziyettedir.	Birkaç	yıldır	tarımsal	faaliyet	yapılmamıştır.	Komşu	parseller	ile	benzer	özelliğe	
sahiptir.	 Taşınmazın	 tapu	 haritasında	 yola	 cephesi	 bulunmayıp,	 ulaşım	 komşu	 parsellerden	
haricen	geçilerek	sağlanmaktadır.	Taşınmaz	yerleşim	merkezine	yakın	sayılır.	Taşınmaz	Suruç	
mahallesi	yerleşim	merkezine	2.40	km,	Konya	Vilayet	merkezine	70.78kmmesafededir.
Adresi :	Suruç	Mahallesi	Karatay	Konya
Yüzölçümü : 64.000	m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :	 1/25000	 Ölçekli	 Nazım	 İmar	 planında	 Tarım	 alanı	 sahasına	 isabet	
etmektedir.	Dava	konusu	taşınmaz	’da	herhangi	bir	arazi	düzenlemesi	uygulaması	yapılmamıştır.	
Kadastro	parseli	durumundadır.
Kıymeti : 243.000,00	TL
KDV Oranı :	%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu	kaydındaki	gibi
1. Satış Günü :	19/02/2020	günü	10:30-	10:35	arası
2. Satış Günü :	18/03/2020	günü	10:30-	10:35	arası
Satış Yeri : Konya	Adalet	Sarayı	B	Blok	Zemin	Kat	No:	Z18	Müzayede	Salonu	Konya	
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :	Konya	İli,	Karatay	İlçesi,	Suruç	Mahallesi,	0	Ada,	208	Parsel	sayılı	 tarla	
nitelikli	 taşınmaz;	güncel	olarak	Tuzla	 tepesi	mevkiinde	bulunmaktadır.	Arazi	 topoğrafik	olarak	
düz	 konumdadır.	 Üzerinde	 herhangi	 bir	 su	 kuyusu,	 tarımsal	 yapı	 ve	meyve	 ağaçları	 olmayıp	
gen	vaziyettedir.	Birkaç	yıldır	tarımsal	faaliyet	yapılmamıştır.	Komşu	parseller	ile	benzer	özelliğe	
sahiptir.	 Taşınmazın	 tapu	 haritasında	 yola	 cephesi	 bulunmayıp,	 ulaşım	 komşu	 parsellerden	
haricen	geçilerek	sağlanmaktadır.	Taşınmaz	yerleşim	merkezine	yakın	sayılır.	Taşınmaz	Suruç	
mahallesi	yerleşim	merkezine	2.40	km,	Konya	Vilayet	merkezine	70.78kmmesafededir.
Adresi :	Suruç	Mahallesi	Karatay	Konya
Yüzölçümü :	14.000	m2
Arsa Payı :	TAM
İmar Durumu :	 1/25000	 Ölçekli	 Nazım	 İmar	 planında	 Tarım	 alanı	 sahasına	 isabet	
etmektedir.	Dava	konusu	taşınmaz	‘da	herhangi	bir	arazi	düzenlemesi	uygulaması	yapılmamıştır.	
Kadastro	parseli	durumundadır.
Kıymeti : 53.000,00	TL
KDV Oranı :	%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu	kaydındaki	gibi
1. Satış Günü :	19/02/2020	günü	10:45-	10:50	arası
2. Satış Günü : 18/03/2020	günü	10:45-	10:50	arası
Satış Yeri :	Konya	Adalet	Sarayı	B	Blok	Zemin	Kat	No:	Z18	Müzayede	Salonu	Konya
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :	Konya	İli,	Karatay	İlçesi,	Suruç	Mahallesi,	0	Ada,	213	Parsel	sayılı	 tarla	
nitelikli	 taşınmaz;	güncel	olarak	Tuzla	 tepesi	mevkiinde	bulunmaktadır.	Arazi	 topoğrafik	olarak	
düz	 konumdadır.	 Üzerinde	 herhangi	 bir	 su	 kuyusu,	 tarımsal	 yapı	 ve	meyve	 ağaçları	 olmayıp	
gen	vaziyettedir.	Birkaç	yıldır	tarımsal	faaliyet	yapılmamıştır.	Komşu	parseller	ile	benzer	özelliğe	
sahiptir.	Taşınmazın	tapu	haritasında	kuzeyinde	bulunan	tarla	yoluna	cephesi	bulunmakta	olup,	
ulaşım	buradan	sağlanmaktadır.	Taşınmaz	yerleşim	merkezine	yakın	sayılır.	
Taşınmaz	 Suruç	 mahallesi	 yerleşim	 merkezine	 1.40	 km,	 Konya	 Vilayet	 merkezine	 71.18	 km	
mesafededir.
Adresi :	Suruç	Mahallesi	Karatay	Konya
Yüzölçümü : 127.700	m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :	 1/25000	 Ölçekli	 Nazım	 İmar	 planında	 Tarım	 alanı	 sahasına	 isabet	
etmektedir.	Dava	konusu	taşınmaz	‘da	herhangi	bir	arazi	düzenlemesi	uygulaması	yapılmamıştır.	
Kadastro	parseli	durumundadır.
Kıymeti : 450.000,00	TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :	Tapu	kaydındaki	gibi
1. Satış Günü :	19/02/2020	günü	11:00-	11:05	arası
2. Satış Günü :	18/03/2020	günü	11:00-	11:05	arası
Satış Yeri :	Konya	Adalet	Sarayı	B	Blok	Zemin	Kat	No:	Z18	Müzayede	Salonu	Konya
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :	Konya	İli,	Karatay	İlçesi,	Suruç	Mahallesi,	0	Ada,	750	Parsel	sayılı	 tarla	
nitelikli	 taşınmaz;	 güncel	 olarak	 üzerlik	 mevkiinde	 bulunmaktadır.	Arazi	 topoğrafik	 olarak	 düz	
konumdadır.	 Üzerinde	 herhangi	 bir	 su	 kuyusu,	 tarımsal	 yapı	 ve	meyve	 ağaçları	 olmayıp	 gen	
vaziyettedir.	 Birkaç	 yıldır	 tarımsal	 faaliyet	 yapılmamıştır.	 Komşu	 parseller	 ile	 benzer	 özelliğe	
sahiptir.	 Taşınmazın	 tapu	 haritasında	 kuzeyinde	 bulunan	 tarla	 yoluna	 cephesi	 olup	 ulaşım	
buradan	sağlanmaktadır.	Taşınmaz	yerleşim	merkezine	yakın	sayılır.	Taşınmaz	Suruç	mahallesi	
yerleşim	merkezine	3.40	km,	Suruç	Yamaçkuyu	mahallesine	350	metre,	Konya	Vilayet	merkezine	
74.76kmmesafededir
Adresi : Suruç	Mahallesi	Karatay	Konya
Yüzölçümü :	24.900	m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :	 1/25000	 Ölçekli	 Nazım	 İmar	 planında	 Tarım	 alanı	 sahasına	 isabet	
etmektedir.	Dava	konusu	taşınmaz	‘da	herhangi	bir	arazi	düzenlemesi	uygulaması	yapılmamıştır.	
Kadastro	parseli	durumundadır.
Kıymeti :	100.000,00	TL
KDV Oranı :	%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu	kaydındaki	gibi
1. Satış Günü :	19/02/2020	günü	11:15-	11:20	arası
2. Satış Günü :	18/03/2020	günü	11:15-	11:20	arası
Satış Yeri :	Konya	Adalet	Sarayı	B	Blok	Zemin	Kat	No:	Z18	Müzayede	Salonu	Konya
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :	Konya	İli,	Karatay	İlçesi,	Suruç	Mahallesi,	0	Ada,	786	Parsel	sayılı	 tarla	
nitelikli	 taşınmaz;	güncel	olarak	Ortaseki	mevkiinde	bulunmaktadır.	Arazi	 topoğrafik	olarak	düz	
konumdadır.	 Üzerinde	 herhangi	 bir	 su	 kuyusu,	 tarımsal	 yapı	 ve	 meyve	 ağaçları	 olmayıp	 bu	
yıl	 hasadı	 yapılmış	 buğday	 anızı	 durumundadır.	 Komşu	 parseller	 ile	 benzer	 özelliğe	 sahiptir.	
Taşınmazın	 tapu	 haritasında	 güneyinde	 bulunan	 tarla	 yoluna	 cephesi	 olup	 ulaşım	 buradan	
sağlanmaktadır.	Taşınmaz	yerleşim	merkezine	yakın	sayılır.	Taşınmaz	Suruç	mahallesi	yerleşim	
merkezine	3.55	km,	Obruk	mahallesine	3.66	km,	Konya	Vilayet	merkezine	72,52kmmesafededir.
Adresi :	Suruç	Mahallesi	Karatay	Konya
Yüzölçümü :	225.400	m2
Arsa Payı :	TAM
İmar Durumu :	 1/25000	 Ölçekli	 Nazım	 İmar	 planında	 Tarım	 alanı	 sahasına	 isabet	
etmektedir.	Dava	konusu	taşınmaz	‘da	herhangi	bir	arazi	düzenlemesi	uygulaması	yapılmamıştır.	
Kadastro	parseli	durumundadır.
Kıymeti : 850.000,00	TL
KDV Oranı :	%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu	kaydındaki	gibi
1. Satış Günü :	19/02/2020	günü	11:30-	11:35	arası
2. Satış Günü : 18/03/2020	günü	11:30-	11:35	arası
Satış Yeri :	Konya	Adalet	Sarayı	B	Blok	Zemin	Kat	No:	Z18	Müzayede	Salonu	Konya
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya	 İli,	 Karatay	 İlçesi,	 Suruç	 Mahallesi,	 0	 Ada,	 1033	 Parsel	 sayılı	
kerpiç	 ev	 ahır	 arsa	 nitelikli	 taşınmaz;	 güncel	 olarak	Suruç	Köyü	Yamaçkuyu	mahallesi	 Köyiçi	
mevkiinde	 bulunmaktadır.	 Arazi	 topoğrafik	 olarak	 hafif	 eğimli	 konumdadır.	 Taşınmazın	 tapu	
kaydında	vasfı	yazılı	kerpiç	ev,	Ahır	zeminde	yıkılmış,	üzerinde	sonradan116,00	m²	alanlı	çardak	
yapılmıştır.	Komşu	parseller	ile	benzer	özelliğe	sahiptir.	Taşınmazın	tapu	haritasında	güneyinde	
bulunan	tarla	yoluna	cephesi	olup	ulaşım	buradan	sağlanmaktadır.	Taşınmaz	yerleşim	merkezine	
yakın	sayılır.	Taşınmaz	Suruç	mahallesi	yerleşim	merkezine	2.80	km,	Konya	Vilayet	merkezine	
74.06kmmesafededir.	Çardağın	temeli	taş	duvar	üzeri	kerpiç	duvardan	yapılmış,	ahşap	kiriş	üzeri	
çatısı	kiremit	kaplıdır.	Giriş	kapısı	ve	pencereleri	demir	doğramadır.	Tabanı	ham	topraktır.
Adresi : Suruç	Mahallesi	Karatay	Konya
Yüzölçümü : 2.400	m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :	 1/25000	 Ölçekli	 Nazım	 İmar	 planında	 Mevcut	 Konut	 alanı	 (Düşük	
Yoğunlukta)	 isabet	 etmektedir.	 Dava	 konusu	 taşınmaz	 ‘da	 herhangi	 bir	 arazi	 düzenlemesi	
uygulaması	yapılmamıştır.	Kadastro	parseli	durumundadır.
Kıymeti : 50.000,00	TL
KDV Oranı :	%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu	kaydındaki	gibi
1. Satış Günü : 19/02/2020	günü	11:45-	11:50	arası
2. Satış Günü : 18/03/2020	günü	11:45-	11:50	arası
Satış Yeri : Konya	Adalet	Sarayı	B	Blok	Zemin	Kat	No:	Z18	Müzayede	Salonu	Konya
Satış şartları:
1- İhale	 açık	 artırma	 suretiyle	 yapılacaktır.	 Birinci	 artırmanın	 yirmi	 gün	 öncesinden,	 artırma	
tarihinden	 önceki	 gün	 sonuna	 kadar	 esatis.uyap.gov.tr	 adresinden	 elektronik	 ortamda	 teklif	
verilebilecektir.	Bu	artırmada	tahmin	edilen	değerin	%50	sini	ve	rüçhanlı	alacaklılar	varsa	alacakları	
toplamını	ve	satış	giderlerini	geçmek	şartı	 ile	ihale	olunur.	Birinci	artırmada	istekli	bulunmadığı	
takdirde	elektronik	ortamda	birinci	artırmadan	sonraki	beşinci	günden,	 ikinci	artırma	gününden	
önceki	gün	sonuna	kadar	elektronik	ortamda	teklif	verilebilecektir.	Bu	artırmada	da	malın	tahmin	
edilen	değerin	%50	sini,	rüçhanlı	alacaklılar	varsa	alacakları	toplamını	ve	satış	giderlerini	geçmesi	
şartıyla	en	çok	artırana	ihale	olunur.	Böyle	fazla	bedelle	alıcı	çıkmazsa	satış	talebi	düşecektir.
2- Artırmaya	iştirak	edeceklerin,	tahmin	edilen	değerin	%20’si	oranında	pey	akçesi	veya	bu	miktar	
kadar	banka	teminat	mektubu	vermeleri	lazımdır.	Satış	peşin	para	iledir,	alıcı	isteğinde	(10)	günü	
geçmemek	üzere	süre	verilebilir.	Damga	vergisi,	KDV,1/2	tapu	harcı	ile	teslim	masrafları	alıcıya	
aittir.	 Tellâllık	 Harcı,	 taşınmazın	 aynından	 doğan	 vergiler	 satış	 bedelinden	 ödenir.	 (Alacakları	
rehinli	olan	alacaklıların	satış	tutarı	üzerinden	rüçhan	hakları	vardır.	Gümrük	resmi	ve	akar	vergisi	
gibi	Devlet	tekliflerinden	muayyen	eşya	ve	akardan	alınması	lazım	gelen	resim	ve	vergi,	rehinli	
alacaklardan	sonra	gelir.)
3- İpotek	sahibi	alacaklılarla	diğer	ilgilerin	(*)	bu	gayrimenkul	üzerindeki	haklarını	özellikle	faiz	ve	
giderlere	dair	olan	iddialarını	dayanağı	belgeler	ile	(15)	gün	içinde	dairemize	bildirmeleri	lazımdır;	
aksi	takdirde	hakları	tapu	sicil	ile	sabit	olmadıkça	paylaşmadan	hariç	bırakılacaktır.
4-	Satış	bedeli	hemen	veya	verilen	mühlet	içinde	ödenmezse	İcra	ve	İflas	Kanununun	133	üncü	
maddesi	gereğince	ihale	feshedilir.	İhaleye	katılıp	daha	sonra	ihale	bedelini	yatırmamak	sureti	ile	
ihalenin	feshine	sebep	olan	tüm	alıcılar	ve	kefilleri	teklif	ettikleri	bedel	ile	son	ihale	bedeli	arasındaki	
farktan	ve	diğer	zararlardan	ve	ayrıca	temerrüt	faizinden	müteselsilen	mesul	olacaklardır.	İhale	
farkı	ve	temerrüt	faizi	ayrıca	hükme	hacet	kalmaksızın	dairemizce	tahsil	olunacak,	bu	fark,	varsa	
öncelikle	teminat	bedelinden	alınacaktır.
5-	Şartname,	 ilan	tarihinden	 itibaren	herkesin	görebilmesi	 için	dairede	açık	olup	gideri	verildiği	
takdirde	isteyen	alıcıya	bir	örneği	gönderilebilir.
6- Satışa	iştirak	edenlerin	şartnameyi	görmüş	ve	münderecatını	kabul	etmiş	sayılacakları,	başkaca	
bilgi	almak	isteyenlerin	2019/123	Satış	sayılı	dosya	numarasıyla	müdürlüğümüze	başvurmaları	
ilan	olunur.
(İİK	m.126)	
(*)	İlgililer	tabirine	irtifak	hakkı	sahipleri	de	dahildir.
*	:	Bu	örnek,	bu	Yönetmelikten	önceki	uygulamada	kullanılan	Örnek	64’e	karşılık	gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2019/123 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1108935

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda makul ücret yeterlidir
Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69
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Selçuklu’da kar 
mesaisi devam ediyor

Selçuklu Belediyesi Acil Müda-
hale Ekipleri kar yağışı ile birlikte 
7/24 görevinin başında. Ekipler 
dış mahallelerde başlayan kar ya-
ğışı sonrası yol açma çalışmaları 
ile birlikte yollarda oluşabilecek 
buzlanma ve don olaylarına karşı 
önceden önlem alarak çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Kış şartlarının 
kendini gösterdiği ve yer yer kar ya-
ğışlarının olduğu Selçuklu’da bele-
diye ekipleri oluşabilecek olumsuz 
durumlar için önlem alarak çalış-
malarına devam ediyor.  Selçuklu 
Belediyesi kış mevsiminde sorun 
yaşamamak için tüm tedbirleri aldı. 
İlçeye bağlı 72 mahalle de kar ya-
ğışı ve olumsuz hava koşullarına 
karşı 68 araç ve 250 personel görev 
başında. Ekipler şehir içi ana arter-
ler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık 

kuruluşları başta olmak üzere diğer 
önem arz eden yolların açık kalması 
için gece ve gündüz çalışma yürü-
yor. Fen işleri Müdürlüğü persone-
linin kış boyunca sürdüreceği karla 
mücadele çalışmalarına Çevre Ko-
ruma ve Kontrol ve Park Bahçeler 
Müdürlüğü personelleri de destek 
verecek. Ekipler yaya kaldırımla-
rında kar temizleme çalışması yü-
rütecek.

“KAR YAĞIŞININ BAŞLADIĞI DIŞ 
MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR 

SÜRÜYOR”
Kar ve buzlanmaya karşı tuz 

ve solüsyon stokunu önceden oluş-
turan ekipler kar yağının başladığı 
Selçuklu’ya bağlı dış mahallerde 
kar temizleme ve yol açma çalış-
ması titizlikle sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Vali Cüneyit Orhan Toprak, 16 
litre suyla marjinal arazilerde ağaç 
yetiştirme imkanı sağlayan “eko-
box” isimli sistemi inceledi. Vali 
Toprak, Karapınar Çölleşme ve 
Erozyon Araştırma Merkezi’nde de-
nemeleri yapılan sistemle ilgili yet-
kililerden bilgi aldı. Toprak, yaptığı 
açıklamada, sistemin avantajlarıyla 
büyük umut vadettiğini, sonuçların 
son derece güzel olduğunu belirtti. 
Sistem ile dikilen fidanların yüzde 
98’in üzerinde tuttuğuna dikkati çe-
ken Toprak, şunları söyledi: “Kendi 
haline bırakılan kontrol grubu fidan-
ların yüzde 90’ından fazlası kuru-
muş. Damlama sulama sistemi ile 
yetiştirilen fidanların çoğu tutmakla 
birlikte su kullanımı yüksek olmuş. 
Su kullanımında yüzde biri ve belki 
de daha fazla yani yüzde birinden 
bile az bir oranda su kullanılarak 
aynı sonuca varmak mümkün. Kü-
resel ısınma sorununun arttığı bir 
dönemde, Türkiye ile birincil dere-
cede tehdit altında olan Konya Ova-
mızda su kullanımını yüzde birlere, 
beş yüzde birlere düşürerek aynı 
kalitede ürün elde edebilmek çok 
çarpıcı bir gelişme. 

Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. 
Hollanda’da üretilen benzer sistem-
den daha gelişmiş ve onların üret-
tiğinin neredeyse dörtte biri fiyatı.” 
Sadece 16 litre su kullanılan siste-
min, 10 sene boyunca fidanın bü-
yüyüp yetişmesine imkan sağladı-
ğını aktaran Toprak, “Bence küresel 
ısınma ve tarımda yaşanan zorluklar 
birlikte değerlendirildiğinde bunu 
asrın çok önemli buluşlarından biri-
si olarak nitelesek abartı olmaz diye 
düşünüyorum. 

Girişimciler aynı zamanda kendi 
işlerine sahip olmalarına rağmen, 
‘bizim işimiz gücümüz var, neyimize 
gerek’ dememişler ben kendilerini 
tebrik ediyorum.”

“EKOBOX” SİSTEMİ 
Ağaç ve sebze fidelerinin, ha-

yatı boyunca sadece 16 litre su 
kullanarak yetişmesini ve kökünün 
topraktaki su kaynağına ulaşmasını 
sağlayan sistem; çöl, taşlık ve kurak 
alanlarda dahi meyve ve sebzecilik 
yapılmasına imkan veriyor. Sistem 
ayrıca, ATSO Growtech Tarım İno-
vasyon Ödülleri Sera ve Sulama 
Teknolojileri kategorisinde birincilik 
ödülüne de layık görüldü. n AA

Vali Cüneyit Orhan Toprak, sulamada kullanılabilen “ekobox” isimli sistemi inceledi. 16 litre su kullanılan sistemin, 
10 sene boyunca fidanın büyüyüp yetişmesine imkan sağladığını aktaran Toprak, “Asrın buluşu diyebiliriz” dedi 

‘Asrın buluşu diyebiliriz!’ 

Mehmetçiğin Libya’da ne işi var?
Konuyu biraz geriye giderek anlat-

maya çalışalım. 
Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat 

Hükümeti arasında 27 Kasım’da “Gü-
venlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat 
Muhtırası” adı altında iki ülkenin ulusla-
rarası hukuktan kaynaklanan haklarının 
muhafazasını hedefleyen deniz sınırı 
anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma; Yunanistan’la yaşanan 
sorun devam ederken, Akdeniz’in doğu-
sunda bulunan Libya ile denizden bir hat 
oluşturmak ve Türkiye’nin deniz sınırla-
rının netleşmesi adına tarihi bir durum-
dur. Bu mutabakat ile Türkiye, Doğu 
Akdeniz’de yetki alanları ile ilgili hukuki 
ve siyasi pozisyonunu güçlendirmiştir.

Libya açısından da durum aynıdır. 
Zira Yunanistan, sadece ülkemizin değil, 
Girit adasının güneyinde verdiği arama 
ruhsatları ile Libya’nın da deniz egemen-
liğine tecavüz etmektedir. Her iki devlet 
de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin mütecaviz tavrı karşısında 
böyle bir hukuki zemine yönelmiş oldu-
lar.

İstanbul’da iki ülkenin  Dışişleri 
Bakanları tarafından imzalanan bu an-

laşma; Güney Kıbrıs Rum yönetimi 
(GKRY) ve Yunanistan ikilisinin İsrail, 
Lübnan, Mısır, Ürdün gibi bölge ülke-
leriyle üçlü iş birliği mekanizmaları kur-
ma yoluyla veya “Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu” gibi oluşumlarla Türkiye’yi 
Akdeniz’de dışlama ve yalnız bırakma 
politikalarına da hukuki ve siyasi açıdan 
güçlü bir cevap niteliği taşıyor.

Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşma-
sı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzaladığı 
anlaşmadan sonra bu konuda yaptığı 
ikinci anlaşma oldu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin dışın-
da Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya, 
Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs 
Rum yönetimi bulunuyor. Bu nedenle 
deniz yetki alanlarının sınırlandırılması 
büyük önem taşıyor.

Türkiye, bölgede uluslararası hu-
kuktan kaynaklanan haklarının müca-
delesini uzun yıllardır sürdürüyor. Doğu 
Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının 
2000’li yılların başında keşfinden sonra 
Doğu Akdeniz’deki ülkeler bu konuda 
adım atmaya başladı ve deniz yetki 
alanlarını sınırlandırma konusu ön plana 
çıktı.

GKRY, Kıbrıs Türk-
lerinin eşit haklarını hiçe 
sayarak ve Kıbrıs mese-
lesi çözülmemiş olmasına 
rağmen 2003’te Mısır, 
2007’de Lübnan, 2010’da 
da İsrail ile deniz sınırı 
anlaşmaları yaptı. Mısır 
ve İsrail, Rumlarla yaptık-
ları anlaşmaları onayladı. 
Lübnan ise İsrail ile ara-
sında ihtilaflı bir alan olu-
şunca anlaşmayı onaylamadı. 

Türkiye ve KKTC bu anlaşmalara 
şiddetle itiraz etti. İtirazın sebeplerinden 
biri anlaşmanın Kıbrıs Türk tarafının 
eşit haklarını, diğeri ise Mısır ile yapılan 
anlaşmanın Türkiye’nin kıta sahanlığı 
haklarını ihlal etmesiydi. 

GKRY’nin  bölge ülkeleri ile yaptığı 
anlaşmalarda, Uluslararası hukuk ve 
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ndeki te-
mel kural olan “hakçalık ilkesi” hiçbir 
şekilde dikkate alınmamış olunmasına 
rağmen, Türkiye ile Libya arasında im-
zalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sı-

nırlandırılmasına İlişkin 
Mutabakat”, hakça pay-
laşım ilkesini öne çıkar-
ması ve buna Libya’nın da 
kendi menfaatleri gereği 
destek vermesi bakımın-
dan da önem taşıyor. 

Kıta sahanlığı; bir 
devletin, kara sularını aşan 
fakat kıyıya bitişik sualtı 
alanlarının kaynaklarını 
araştırma ve işletme ko-

nusunda münhasır egemen haklara sa-
hip olduğu alandır. Akdeniz’de bu konu-
da Yunanistan ile sorunlar yaşamamızın 
sebebi de burada yatıyor. İki ülkenin kıta 
sahanlığı mesafesi iç içe girecek kadar 
yakındır. 

Ülkemiz, Doğu Akdeniz’de ilk kez 
2004 yılında BM’e kıta sahanlığına dair 
pozisyon bildirdi. Kıta sahanlığımızın 
buradaki adaların karasularına kadar 
uzandığı belirtildi.

Kara suları; devletin dış sınırından 
itibaren açık denize doğru, kendi milli 
mevzuatına dayanarak ve milletlerarası 

hukukun kabul ettiği genişlikteki deniz 
alanıdır. Bu alanlar ülkelerin sınırı için-
de kabul edilir. 

Vatan sadece karadan ibaret de-
ğildir. Ülkenin kara suları da vatanın 
bir parçasıdır. Yani Mavi Vatan dedi-
ğimiz kara sularımız da topraklarımız 
gibi Vatanımızdır. 

Kıyı devletinin kara sularından baş-
layarak 200 mil genişlikteki deniz alanına 
MEB denmektedir. Bu bölge, münhasır 
ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan bir 
deniz alanıdır ve ülkelere bu alanda ticari 
faaliyet ve yer altı kaynakları için arama 
yapma yetkisi tanınır.

Türkiye ve Libya, Birleşmiş Milletler 
şartına bağlılıklarını vurgulamışlardır. 
Taraflardan birinin MEB alanında baş-
layıp, diğerinin MEB alanına uzanan bir 
doğal kaynağın olması halinde, bu kay-
nağım işletilmesi için işbirliği / ortaklık 
yapılacağı düzenlenmiştir. 

Yine tarafların bir başka devlet ile 
de MEB alanı belirlemek için görüşme-
lere başlaması halinde, birbirlerine bilgi 
verip, müzakerelerde bulunması sağla-
nacaktır. Bu da siyasi olarak da birlikte 
hareket edilmesinin hukuki zemini ola-
rak ifade edilebilir. Sözleşmenin ekinde 

konuya ilişkin koordinat ve haritalar 
bulunmakta ve alanlar net biçimde be-
lirtilmektedir.

Bu anlaşmanın yürürlükte kalması 
Libya’daki bugünkü yönetimin işbaşın-
da kalmasına bağlıdır. 

Şayet Libya’da darbeci Hafter güç-
leri yönetimi ele alırsa bu anlaşmayı iptal 
edecek ve Akdeniz’de gücümüz zayıfla-
yacaktır. Onun için Yunanistan ve bütün 
Türkiye düşmanları Hafter’i destekle-
mekte ona askeri yardım yapmaktadır. 

Bizim de onlara karşı yönetime 
destek vermemiz gerekmektedir ki bu 
anlaşma yürürlükte kalsın ve Akdeniz’de 
hukuki ve siyasi olarak güçlenen elimiz 
güçlü kalmaya devam etsin.

Bu nedenle Libya’ya asker gön-
dermeyi doğru ve Türkiye için gerekli 
buluyorum. Yani Libya’ya asker gön-
dermemiz Libya için değil kendimiz için 
yani Türkiye içindir.

Mehmetçiğin Libya’da ne işi mi var? 
Irak’ta, Suriye’de ne işi varsa Libya’da da 
aynı amaç uğruna var. Yani Irak ve Su-
riye’ye girmemizin amacı topraklarımızı 
korumaktır, Libya’ya gitmemizin amacı 
da mavi vatanı korumaktır. Sağlıklı ve 
mutlu yarınlar efendim.

LİBYA’DA NE İŞİMİZ VAR?

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Bazı insanlar oku-
makta zorluk çeker. 
Bu durum yaşa bağlı 
değildir. Nedenleri 
arasında sağlık sorun-
ları, işitme, özellikle de 
görme bozuklukları 
sayılabilir. Bazen de 
çocuklar okulda iyi 
öğretilmediği için oku-
ma öğrenemez. Kü-
çüklüklerinde durmadan 
evden eve taşınan ailelerin çocukları 
değişik okullara uyum sağlamakta 
güçlük çekebilir, bu yüzden iyi oku-
yamayabilirler. Ayrıca bazı çocuklar 
okumaktan hoşlanmayabilir, başka 
şeylerle uğraşmak onları daha mutlu 
edebilir. 

Okuma öğrenmekte güçlük çe-
ken çocuklara yardımcı olmak için 
eğitilmiş özel öğretmenler vardır. 
Bunlar çocuğun neden yaşıtları gibi 
öğrenemediğini testler uygulayarak 
araştırır. Sorunun ne olduğu bir kez 
saptanınca, çocuğun özel eğitimle 
okuma öğrenmesi kolaylaşır. Basit 
bir bedensel bozukluktan kaynaklan-
dığı sanılan disleksi okumayı öğren-
me güçlüğü olarak tanımlanabilir. 

Normal yaşta okula 
başlamış, zeka geriliği 
ya da davranış bozuk-
luğu olmayan bazı ço-
cuklar akıcı bir biçimde 
okumayı başaramaz ya 
da söylenişi ve yazılışı 
yakın harfleri birbirine 
karıştırır. Örneğin, dis-
leksililer “ya” yı “ay” 
ya da “d” yi “b” olarak 

okur. Disleksinin çeşitli 
dereceleri vardır. çabuk farkına va-
rılması durumunda bazen özel eği-
timle okuma öğretilse de, disleksinin 
nedenlerine ilişkin kesin bir bulgu 
yoktur. Disleksililer okuma eksiklik-
lerini görsel ve işitsel gereçlerle bir 
ölçüde giderebilmektedir. Annelerin, 
babaların, öğretmenlerin ilk amacı, 
çocuğu sadece okul sıralarında de-
ğil, ömrü boyunca okumaktan zevk 
alacak bir kişi olarak yetiştirmek ol-
malıdır. Yalnızca güzel okumanın ye-
terli olmayacağı, okumanın yaşamın 
vazgeçilmez, verimli bir uğraşı ol-
duğu bilinci çocuklara aşılanmalıdır. 
Böylesi bir özendirmeyle çocuklara 
koskoca bir kitap ve bilgi dünyasının 
kapıları açılmış olur.

OKUMA ZORLUKLARI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Vali Toprak Hadim yatırımları hakkında bilgi aldı 
Vali Cüneyit Orhan Toprak Ha-

dim ilçesini ziyaret etti.  Vali Cüneyit 
Orhan Toprak ilçeye gelişinde ilk ola-
rak Hadim Kaymakamı Tufan Bağır 
Gilan’ı makamında ziyaret ederek, 
ilçede yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Kaymakamlık binası için-
de kurulan Halk Kütüphanesinin de 
açılışını yapan Vali Toprak, vatan-
daşlarla bir süre sohbet etti. Daha 
sonra Hadim Belediyesi düğün sa-
lonunda Vali Toprak başkanlığında 
muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. 
Muhtarların taleplerini dinleyen Vali 
Toprak, valilik olarak muhtarlarla 
sürekli yakın mesai içinde olduğu-
nu söyledi. Toprak sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Muhtarlarımız seçilmiş 

olarak en ücra köşelerde görev ya-
pıyorlar. Halkın temsilcileri olarak 
önemli görev ifa ediyorlar. Muhtar-
ların görev alanı epey geniş. Asayiş, 
nüfus, ikamet, yol, su, bayındırlık 
hizmetleri gibi çok geniş bir alanda 
vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. 
Devletle halkın buluştuğu birinci 
kademe diyebiliriz. Vatandaşlarımı-
zın hizmetlerden daha iyi yararlana-
bilmesi için gece gündüz demeden 
çaba sarfediyorsunuz.” Vali Cüneyit 
Orhan Toprak’a ilçeyi ziyareti sıra-
sında, Konya İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl 
Sağlık Müdürü Mehmet Koç eşlik 
etti. n AA
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KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında finansman desteği sağla-
nacak projeler için “KOP Proje Havuzu” oluşturduklarını belirterek, projelerin bu havuzda toplanacağını söyledi

KOP’ta projeler bir 
havuzda toplanacak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
2020 yılı için Mali Destek Prog-
ramlarını duyurdu. Aksaray, Ka-
raman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 
Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan olu-
şan KOP Bölgesi il ve ilçelerindeki 
kamu kurum ve kuruluşlarınca 
hazırlanacak projeler bir havuzda 
toplayacak. 
“TARIM VE SOSYAL ALANLARDAKİ 

YENİLİKÇİ PROJELER 
DESTEKLENECEK”

KOP İdaresi’nin uyguladığı di-
ğer projeler yanında istihdam ve 
katma değeri artıran, bölgenin re-
kabet gücünü artıran ve potansiye-
lini harekete geçiren, bölgenin ihti-
yaçlarına yönelik yenilikçi projelere 
Mali Destek Programları kapsamın-
daki projelere destek verdiğini ha-

tırlatan Başkan İhsan Bostancı, bu 
amaçla KOP Proje Havuzunu haya-
ta geçirdiklerini belirtti. KOP Kırsal 
Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), 
KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım 
Projesi (KOP TEYAP), KOP Hay-
vancılık Altyapısının Geliştirilmesi 
Projesi, KOP Bölgesinde Okuma 
Kültürünün Geliştirilmesi Projesi 
(KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Geli-

şim Programı (KOPSOGEP) kapsa-
mındaki proje önerilerinin 2 Mart 
2020 tarihine kadar proje.kop.gov.
tr adresinden alınacağını belirten 
Başkan Bostancı, sürdürülebilirlik 
ilkesi çerçevesinde hazırlanan; ye-
nilikçilik esaslarına dayanan, katma 
değeri artırıcı, sosyal etkisi olan ve 
bölge ihtiyaçlarını gözeten projele-
rin destekleneceğini söyledi. 
“NASIL BAŞVURULACAK, BAŞVURU 

ŞARTLARI NELER?”
Mali Destek Programlarına; 

Valilikler, Büyükşehir ve İl Beledi-
yeleri, Kaymakamlıklar, İl Özel İda-
releri, Kamu Üniversiteleri, Tarım 
ve Orman Müdürlükleri, Emniyet 
Müdürlükleri, DSİ-Orman Bölge 
ve Şube Müdürlükleri, Kamu adına 
görev yapan Araştırma Kuruluşları, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülük-
leri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdür-
lükleri ve bağlı okullar ile Valiliklere 
bağlı tüm İl Müdürlükleri proje sa-
hibi olarak başvurabilecekler. Ti-
caret, Sanayi ve Esnaf Odaları gibi 
Meslek Kuruluşları, sivil toplum ku-
ruluşları ve üretici örgütleri ise or-
tak olarak yer alabilecek. Havuzda 
toplanacak projeler arasında yapı-
lacak değerlendirmeler sonucunda 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından desteklenmeye uygun bulu-
nan projelere 20 bin TL ile 3 Milyon 
TL arasında finansman desteği sağ-
lanacak. Programlarla ve başvuru 
şartları ile ilgili rehberlere http://
proje.kop.gov.tr adresinden ulaşıla-
cak olup proje başvuruları aynı site 
üzerinden 2 Mart 2020 tarihine ka-
dar yapılabilecek. 
n HABER MERKEZİ

Bayındır’dan müjde: Beyşehir doğalgaza kavuşuyor

CHP Beyşehir, Şenyurt’la devam

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Beyşehir ilçesinin bazı 
merkez mahallelerinin bu yıl yü-
rütülecek çalışmalarla doğalgaza 
kavuşacağını söyledi.

Beyşehir Belediye Meclisi’nin 
Ocak ayı olağan toplantısında ko-
nuşan Başkan  Bayındır, halen 
Yeni Mahalle’nin bir bölümünde 
taşımalı sistemle doğalgaz kullanı-
mının olduğu Beyşehir’in bu yıldan 
itibaren boru hattı sistemiyle ilçeye 
gelecek olan doğalgazla tanışmaya 
başlayacağını söyledi.

Belediye Meclisi üyelerini top-
lantıda Beyşehir’de yürütülecek 
doğalgaz çalışmalarıyla ilgili ola-
rak bilgilendiren Başkan Bayındır, 
“Beyşehir’de yapılabilirliği müm-
kün olan bir doğalgaz meselesi var-
dı. 

Sizlerin, bizlerin her gittiğimiz 
platformda gündeme taşımamız 
ve akabinde hepimizin adına be-
nim ‘Beyşehir’i yeniden kazarım, 
yeniden yaparım, yeter ki doğalgaz 
gelsin’ sloganıyla çıktığım yolda bizi 
yalnız bırakmayan hükümetimizin 
yetkililerine, milletvekillerimize te-
şekkür ediyoruz” dedi.
“PROJE GECİKMESİN DİYE BELEDİYE 
OLARAK HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI 

YAPTIK, YAPIYORUZ”
Doğalgaz projesinin Beyşehir 

Belediyesi ayağında kurum olarak 
üzerlerine düşen ne varsa yapma-
nın gayreti içerisinde olduklarını da 

anlatan Bayındır, “Beyşehir Beledi-
yesi olarak sizlerle beraber Beyşe-
hir’de, Seydişehir’den gelen yüksek 
basınçlı boru hattının geçtiği gü-
zergahlarda vatandaşlarla olan di-
yaloglar da dahil ilçemizin dağıtım 
merkezi olacak, Yeni Devlet Hasta-
nesi’nin akabinde, arkasındaki çev-
re yolu güzergahındaki yerin tahsisi 
konusunda BOTAŞ ve ENERYA 
yetkililerini yüz yüze getirmedik. 
Bunu imarımız da, encümenimiz 
de biliyor. 

Biz de vatandaşlarımızı çağı-
rarak, karşılığında yer önererek 
prensip anlaşmasına vardık. Biz be-
lediye olarak da onlara takasla yer 
vereceğiz. Ki formalite bir yıl atma-

sın diye, mahkemeyle, yazışmalarla 
intikaya uğramasın bu proje diye. 
Onunla ilgili fedakarlık yaptık, yap-
maya da devam edeceğiz.”şeklinde 
sözlere yer verdi.

BEYŞEHİR’DE İLK DOĞALGAZA 
KAVUŞACAK MERKEZ 

MAHALLELER…
Beyşehir’de ilk olarak doğalga-

za kavuşacak mahalleleri de konuş-
masında aktaran Başkan Bayındır, 
şu bilgileri verdi:

“Beytepe, Esentepe, Hacıakif 
ve Yenimahalle şu önümüzdeki ya-
zın, yani 2020’nin yaz programının 
şantiye dönemidir, kazma döne-
midir, hatları geçirme dönemidir, 
dağıtımını yapma dönemidir. Aka-

binde 2021’de Hamidiye Mahalle-
si, Hacıarmağan Mahallesi ve Dal-
yan’ın, Evsat’ın bir kısmı yine bu 
Hacıakif’le beraber bitecek yüzde 
30 filan, yüzde 70’e yakını ve Ha-
cıarmağan Mahallesi, Dalyan Ma-
hallesi, çarşı merkezi bütün bunlar 
da 2021 yılında bitecek. 

2022 yılında TOKİ konutlarının 
bulunduğu Avşar Mahallesi, Eşre-
foglu (İçerişehir), Bahçelievler Ma-
hallesi yani Babakovdu dahil buna 
ve Müftü Mahallesi olmak üzere, 
Yeşilyurt da tabi Hamidiye’nin de-
vamında var. 

Bütün bunları da 2022’nin so-
nunda inşallah Beyşehir doğalgaza 
ulaşmış olacak.”

“VATANDAŞIMIZ DAHA EKONOMİK 
DOĞALGAZ KULLANACAK”

Beyşehir’de Yeni Mahalle’nin 
belli bir bölümünde taşıma, mobil 
sistemle bazı konutların doğalgazla 
ısıtıldığını hatırlatan Başkan Bayın-
dır, bunun maliyetlerinin yüksek-
liğine de vurgu yaptı.Bu konuda, 
gazı kullanan vatandaşlar arasında 
da ciddi bir rahatsızlığın sözkonusu 
olduğunu anlatan Bayındır, “Yani, 
gaz fiyatındaki artışlar,nakliyeden 
doğan artışlar, vatandaşa ağır yan-
sımaktadır. Ama şunun bilinmesini 
isterim ki Konya ve Seydişehir’de 
maliyetler yüksek basınçlı boru hat-
tıyla geldiği için, doğalgazın ana şe-
bekesiyle geldiği için taşımalı olma-

dığı için bize göre biz 3 ödüyorsak 
onlar 1.80 filan ödüyorlar.”dedi.

Taşımalı doğalgaz sisteminden 
yeni sisteme geçişle birlikte bun-
dan ekonomik yönde vatandaşların 
da istifade edeceğini ve Beyşehir’in 
tam anlamıyla doğalgaza kavuştu-
ğunda hava kirliliğinden de kur-
tulacağına dikkati çeken Başkan 
Bayındır, “İnşallah Beyşehir’de 
hem hava kirliliği yönünden hem 
vatandaşımızın ısınması yönünden 
iyi şeyler olacak” dedi.

Meclis toplantısında konuşma-
ların ardından daha sonra gündem-
deki konular müzakere edilerek ka-
rara bağlandı.
n HABER MERKEZİ

CHP Beyşehir ilçesi 37. Olağan 
Kongresinde tek aday olan CHP Bey-
şehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt 
yeniden ilçe başkanı seçildi.  Beyşehir 
Celal Atik Düğün Salonunda yapılan 
kongreye CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, Parti Meclisi Üyesi Hakkı Suha 
Okay, Bülent Ecevit Tatlıdil, Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır, Bir önceki dönem CHP Konya 
Milletvekili Atilla Kart, Hüsnü Bozkurt, 
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin 
Akbuğa, delegeler ve partililer katıl-
dı. Kongrede konuşan ve Beyşehir’li 
olan CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı 
Suha Okay konuşmasında Türkiye’nin 
önemli bir dönemi yaşadığını belirte-
rek, “Türkiye’de önemli bir dönemi ya-

şıyoruz. Demokrasiye ve parlamenter 
sisteme dönüş anlamında berabersek 
mücadeleye devam edeceğiz. Beyşe-
hir’de yeniden seçilecek olan başkana 
ve yönetim kurulundaki arkadaşlara 
başarılar diliyorum” dedi. CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş konuşmasında 
Türkiye’nin parti devletine dönüştü-

rüldüğünün üzerinde durdu. 
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif 

Şener de iktidarın ekonomi politika-
sının yanlışlığını eleştirerek, “Bütün 
ekonomik göstergeler 17 yıldır ülkeyi 
yöneten AK Parti iktidarlarının ekono-
miyi iyi yönetemediğini gösteriyor. İş-
sizlik, cari açık, yoksulluk almış başını 

gidiyor. Tarım bittiği gibi, gelişemiyor. 
Mutfak yangın yerine dönüşmüştür. 
Dünya ile rekabet edebilecek durum-
da da değiliz. Vatandaşı aldatan ve 
yanıltan bir iktidar var” dedi. Tuzluk-
çu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, 
Bir önceki dönem CHP Milletvekil-
lerinden Atilla Kart, Hüsnü Bozkurt, 
CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Ecevit 
Tatlıdil, İl Kadın Kolları Başkanı Şeri-
fe Tunç, CHP Konya İl Başkan Adayı 
Saim Sezen’in konuşmalarının ar-
dından seçime geçildi. 86 delegenin 
katıldığı kongrede CHP Beyşehir İlçe 
Rıdvan Şenyurt yeniden ilçe başkanı 
seçildi. 

CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan 
Şenyurt’ta konuşmasında, kongreye 
katılanlara, delegelere ve partililere te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ

Her yönüyle toplumsal bir çöküşe 
doğru gidiyoruz maalesef. Son 30 yıl-
daki köyden şehre doğru olan göç Ana-
dolu’muzu ve köyleri harabe yerleşim 
yerleri haline dönüştürdü. Araziler ekilip 
dikilmiyor. Sebze meyve ve tahıl üretim-
leri belli sayıda profesyonellerin eline 
düştü, düşmek üzere. Onlar da fiyatları 
ve üretim ve pazar kotlarını istedikleri 
gibi ayarlama imkânlarına sahip oldular, 
oluyorlar. Anormal fiyat artışlarının en 
başta gelen nedeni budur.

Eskiden köylerde yaşayan aileler 
hem kendi kışlık ihtiyaçlarını karşılar 
hem de şehirlerde yaşayan akrabaları-
nın ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Şimdi 
bu gelenekler de yok oldu gitti. Hangi 

köye varsanız, boş arazilerle karşılaşı-
yorsunuz.

Bizim nesil, ilkokul, ortaokul ve lise 
yıllarımızda okuduğumuz kitaplardan; 
“şehirlerde yaşayanların yaz tatillerinde 
köylere dedelerinin, babaannelerinin, 
anneannelerinin yanına gittiklerini, kır-
larda, çayırlıklarda, çimenliklerde oyun-
lar oynadıklarını, papatya topladıklarını, 
gelincikler içinde resim çektirdiklerini, 
eşeklere binip eğlendiklerini” okurduk. 
Şimdi ise köylerde o neslin tükendiğini, 
yanlarına gidecek kimselerin kalmadı-
ğını, şehirlerde oturanların çocuklarının 
köyle ilgili bir anılarının bulunmadığını, 
onları oralara çekecek hiçbir nedenin 
artık var olmadığını biliyoruz.

Bu hal bilinçli bir hal 
midir, yoksa kurulan dü-
zenin bir parçası mıdır, 
bilinmez. Osmanlı Dev-
leti; Anadolu’daki dağları 
yaylaları yalnız başına 
bırakmamak için oralara 
göçebe halindeki halkı 
yerleştirip, toprağı işleme-
si için teşvik olsun diye de 
vergi almazmış ve asker-
likten de muaf tutarmış. 
Şehirlere her isteyen kafasının estiği gibi 
gelip yerleşemezmiş. 

Aile yapısı büyük de-
ğişiklere uğradı. Dikey ya-
pılaşmanın doğal sonucu 
olarak komşuluklar yok 
oldu. Kapı bir komşusu-
nun ölüm haberini bile 
aylar sonra duyan bir nesli 
ve durumu yaşıyoruz.

Günümüzde şehir 
hayatının getirdiği birçok 
olumsuzluk var. Bunların 
en önemlisi de kendilerini 

dünyaya getirip, besleyip büyüten ebe-
veynlerine karşı olan sorumlulukların 

zayıflamasıdır. Yaşları bir hayli ilerle-
miş, kendi ihtiyaçlarını göremeyecek 
durumda olan anne balarını, dede ve 
ninelerini kendi kaderlerine terk edip 

hayatın acımasızlığı içinde bir başlarına 
bırakıvermişlerdir.  

 “Bir baba ve anne, on evladını gön-
lüne ve evine sığdırmış ama on evlat bir 
baba ve annesini evlerinin bir köşesine 
sığdıramamışlar” sözünün gerçekliği 
ciğerimize kurşun gibi saplanmalıdır 
aslında.

Yağmurlu bir günde dede, oğul ve 
torun yola koyulurlar. Köyün üç kilomet-
re kadar uzağında bulunan yayladaki sık 
ormanlarla kaplı kulübenin önünde du-
rurlar. Derme çatma kulübenin sobası-

nı yakarlar. Beraberlerinde getirdikleri 
yiyecekleri ve dedeyi kulübe de bırakıp 
baba ve oğul geri dönmek için yola ko-
yulurlar.

Çocuk babasına sorar. “Baba dede-
mi neden burada bıraktık, dedem artık 
burada mı yaşayacak?” diye sorar. Baba 
da “evet oğlum deden artık bu kulübede 
yaşayacak” diye cevap verir.

Çocuk tekrar sorar. “Pekâlâ, ben de 
büyüyünce seni bu kulübeye mi getirip 
bırakacağım?” deyip kapağı yapıştırıve-
rir babasının yüzüne.

Günümüz “Türk Aile Yapısının” gel-
diği nokta maalesef bu noktadan daha 
ötededir.

Allah sonumuzu hayreyleye.

“BABA BEN DE SENİ BURAYA MI BIRAKACAĞIM?”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Konya son zaman-
larda sanayide, tarım-
da, eğitimde sporda 
her alanda başarısı ile 
tüm Türkiye’de adın-
dan söz ettiriyor. 

Malum, Konyalı 
çok vefalıdır ve görev-
de olmasa dahi kendi-
sine hizmet edeni asla 
unutmaz.

31 Mart 2019 ta-
rihinde yapılan belediye seçiminin 
ardından Konya’da Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
merkez dahil tüm ilçe belediye baş-
kanları bir uyum içerisinde çalışma-
larını yürütmesi de Konya’ya yatırım 
olarak dönüyor.

Konyalı da bunun farkında…
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibi 
Konya’ya daha iyi hizmet etmek için 
mücadele ediyor. Hem de tasarrufa 
gidilmeli denilen bir dönemde…. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay,  geçtiğimiz 
hafta tüm ilçelerin belediye başkanla-
rı, AK Parti İlçe Başkanları ve meclis 
üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
istişare toplantılarında 2020 yılında 
ilçelere yapılacak yatırım planlama-
larını görüştü. Bu görüşme oldukça 
güzel. Konya’da  ağırlıklı AK Partili 
belediye başkanlarının yanında ba-
ğımsız ve CHP’li belediye başkanı 
var. 

Konya her zaman birlikteliğin 
şehri olmuştur. İnşallah Uğur Baş-
kan’ın bu toplantılarından hayırlı 
sonuçlar çıkar ve ilçelerde yapılması 
gereken projeler yapılır. Yine Uğur 
İbrahim Altay 2020 ilk gününde  
vatandaşları Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’ne çay içmeyi davet ederek, 
vatandaşların sorunlarını sıkıntılarını 
dinledi ve kendisine iletilen sorunla-
rın çözümü için daire başkanlarına 
ve müdürlerine talimat verdi. Uğur 
Başkan’ın halk ile sık sık bir araya 
gelmesi ve onların sorunun çözümü 
için gayret göstermesi Konyalılar ta-
rafından büyük takdir alıyor.  

Dün Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanımız Musta-
fa Arslan Bey ve haber dairesindeki 
ekip arkadaşlarımız ile Konya Bü-

yükşehir Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim 
Altay’ın daveti üzerine 
bir araya geldik. Uğur 
Başkan ile samimi bir 
sohbet gerçekleştirdik.  
Konya projelerini detaylı 
bir şekilde konuştuk.  
Uğur Başkan Konya 
için dertlendiğine bir 
kez daha şahit olduk. 

Uğur Başkan özel-
likle Konya turizmin daha iyi olması 
için uğraştıklarına dikkat çekti. Özel-
likle Uğur Başkan’ın Mevlana Cadde-
si’ni yürüyüş yolu yapma projesini 
de anlattı. Bu proje bölgenin cazibe-
sini artırır. Nasıl ki yurtdışından Tür-
kiye’ye gelen tursitler İstanbul’da 
Taksim Meydanı ve  Bağdat Cadde-
si’nde  gezerek Türkiye’ye ekonomisi 
katkı sağlıyorlarsa  bu cadde ile Kon-
ya ekonomisine büyük katkı sağlar. 
Yine Uğur Başkan Alaaddin Caddesi 
üzerinde bulunan işyerleri, binalara 
dış cephe yenileme çalışması yapa-
caklarını belitti. İnşallah bu projeler 
tamamlandığında Konya’ ya yakışan 
projeler çıkacak.  İnşallah Uğur Baş-
kan ve ekibi Zafer’in kalbinde bulu-
nan ve Konya’ya yakışmayan Türkü 
kafeler ile ilgili de bir çalışma yapar.  
Yine Uğur İbrahim Altay eski tram-
vayların KAFEM markası ile Kültür 
Park’ta kafe olarak hizmet verebile-
ceklerini ifade etti.  Allah bu ülkeye 
ve Konya’ya hizmet edenlerin yar ve 
yardımcısı olsun.

***
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti 

Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un 
daveti üzerine Konya’da basınında 
görev yapan basın mensupları ola-
rak ile bir araya geldik. Konya Mil-
letvekili Yokuş ile samimi ve verimli 
bir sohbet gerçekleştirdik. Yine geç-
tiğimiz aylarda Saadet Partisi Konya 
Milletvekili Abdülkadir Karaduman 
da Saadet Partisi Kongresi önce-
sinde Ankara’da Basın mensupları 
ile bir araya gelerek bir program dü-
zenlemişti. Her iki vekile de Konyalı 
basın mensuplarına verdiği değerler 
için teşekkür eder, bu tarz program-
ları diğer vekillerden de beklediğimi 
belirtirim

SELAMETLE BAKİ SELAMLAR

KONYA HİZMET EDENİ UNUTMAZ

M.ESAD ÇAĞLA

İhsan Bostancı
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Konyaspor hazırlık 
maçında kazandı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren İttifak Hol-
ding Konyaspor, kampın ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig 
ekiplerinden Altınordu ile karşılaştı. Anadolu Kartalı karşı-
laşmayı Levan Shengelia ve Erdon Daci’nin golleri ile 2-1 
kazanmayı başardı. 

Konyaspor karşılaşmaya, Serkan, Opanasenko, Ali 
Turan, Uğur Demirok, Leonard Zuta, Levan Shengelia, 
Amir Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Fa-
rouk Miya ve Riad Bajic 11’i ile çıktı. Maçın başında Levan 
Shengelia ile öne geçen Anadolu Kartalı üstünlüğünü ko-
ruyamadı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman ikinci yarıda oyuna 
Selim, Ömer Ali, Jens, Anicic, Ali Yaşar, Milosevic, Jevto-
vic, Erdon Daci’yi oyuna aldı. Oyuna sonradan giren Erdon 
Daci Konyaspor’a galibiyeti getiren golü attı. 

Konyaspor Akademisi’nden kampa götürülün Şener 
Kaya maçın son bölümünde oyuna girdi.  n SPOR SERVİSİ

Galatasaraylı Andone’den 
sakatlık açıklaması

Galatasaray’ın Romanyalı forveti Andone, hakkında 
çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara 
seslenerek, “2 haftaya İstanbul’a geliyorum” dedi.

Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu 
kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya 
hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri 
yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen An-
done, “Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul’da 
olacağım ve oynamaya hazırım” dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol 
kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında 
sakatlanmıştı. n İHA

Trabzonspor yabancı 
sıkıntısı yaşıyor

Devre arasında eksiklerini gidermek için çalışma-
larını sürdüren Trabzonspor, Badou Ndiaye transferiyle 
kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 14’e yükseltmiş-
ti. Bordo-mavililer muhtemel yeni transfer için kadroda 
yer açmaya çalışıyor. Trabzonspor, eksiklerini gidermek 
için çalışmalarını sürdürürken, kadroya yapılması plan-
lanan takviyeler içinde titiz bir çalışma yürütüyor. Trab-
zonspor’un mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu bu-
lunuyor. Bu şartlarda yabancı transferi gerçekleştirmesi 
imkansız olan bordo-mavililer yabancı kontenjanından 
yararlanabilmesi için kadroda yer açması gerekiyor. Kad-
rosunda Sturridge, Ekuban, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, 
Onazi, Obi Mikel, Sosa, Fernandes, Campi, Hosseini, 
Novak, Pereira ve Avdijaj olmak üzere 14 yabancı oyun-
cu bulunduran bordo-mavililer, ilk planda Donis Avdijaj’ı 
takımdan göndermeyi planlıyor. Sezon sonu sözleşmesi 
bitecek olan Onazi’nin ayrılıktan dolayı ödeme yapmayı 
düşünmeyen bordo-mavili kulüp oyuncunun takım bulma-
sı halinde gidişine izin verilecek. n İHA

Ozan Tufan’ın Euro 2020’den umudu yüksek
Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Ozan 

Tufan EURO 2020’de şanslarının eskiye oranla 
daha yüksek olduğunu, takımın yetenek seviye-
sinin yükseldiğini söyledi. Fenerbahçe’nin milli 
futbolcusu Ozan Tufan, sezon sonunda şampiyon 
olacaklarına inandığını söyledi. Ozan Tufan, sa-
rı-lacivertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını sür-
dürdüğü Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Devre 
arası hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü be-
lirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Yoğun 
çalışıyoruz. İyi bir ortam var. Aramıza genç ar-
kadaşlar geldi. Birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında 
bulunan arkadaşlar da yeni dahil oldu. Onlar da 
aramıza katıldığında tam kadro olacağız ve ant-
renmanlara daha iyi bir şekilde devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. Süper Lig’in ikinci yarısına iyi 
başlamak istediklerini aktaran Ozan, “Kenetlen-
dik. 29’uncu şampiyonluğa inanıyoruz. İlk yarıda 
kolay verdiğimiz maçlar oldu. Öz eleştiri yaptık. 

İkinci yarıya daha odaklanmış şekilde başlayıp, 
taraftarımızın da arkamızda olduğu bu yolun so-
nunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyorum.” 
diye konuştu. Ozan Tufan, kısa bir süre önce sa-
rı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalamasıy-
la ilgili, “Benim aklımda olan ve içimden gelen 
öncelikle Fenerbahçe’ye borcumun olması. Ön-
celiğim, burada bana verilen kaptanlığı yapmak 
ve bu takımı şampiyonluğa kavuşturmak. Hoca 
ve başkana söz vermiştim. Asıl görevim bunları 
yerine getirmek.” değerlendirmesinde bulundu.

“EMRE AĞABEYDEN 
ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR”

Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımın 39 yaşın-
daki kaptanı Emre Belözoğlu’ndan öğreneceği 
çok şey olduğunu aktardı. Emre Belözoğlu’nun 
takımdaki her futbolcuya yardımcı olmaya çalış-
tığını vurgulayan Ozan, “Emre ağabeyin karakteri 
ve kendisi mükemmel. Benim Emre ağabeyden 
öğreneceğim, onun da takıma katacağı çok şey 

var. 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da bize çok 
şey katacak. İki gün sonra bizimle olacak. O bizde 
olduğu sürece mutluyuz. Umarım yolun sonunda 
elimizde kupa olur.” şeklinde görüş belirtti.

“AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 
ŞANSIMIZ ESKİYE GÖRE YÜKSEK”

Milli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda 
başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi. Tur-
nuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile zor bir gruba 
düştüklerinin altını çizen Ozan Tufan, “Genç bir 
ekibiz. Bu ekip bir şeyler yapacağını kanıtladı. 
Son dünya şampiyonunu içeride yendi, dışarıda 
ise berabere kaldı. Arkadaşlık çok iyi. Yetenek 
üst seviyede. Şansımızın eskiye göre daha yük-
sek olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullan-
dı. Orta sahada hem Emre Belözoğlu hem de Luiz 
Gustavo ile oynamaktan mutlu olduğunu dile ge-
tiren Ozan Tufan, her zaman kendisine inandığını 
ve performansını daha yüksek bir seviyeye çıkar-
mayı hedeflediğini kaydetti. n AA
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‘Gruptan çıkacağız’
A Milli Takım ve Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, EURO 2020’de gruptan çıkacaklarına 

inandığını söyledi. Burak Yılmaz, “Çok bıçak sırtı bir gruptayız ama kendimize inanıyoruz. Allah izin verirse 
gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tek yürek olduğumuzda neler yaptığımızı gösterdik” dedi

Beşiktaş Futbol Takımı’nın kaptanı Burak Yıl-
maz, ligde şampiyonluk şanslarının çok yüksek 
olduğunu söyledi. İlk yarıda beklentilerin altında 
kaldıklarını belirten deneyimli futbolcu, “Bunun 
birçok sebebi oldu. Oyuncular başta olmak üze-
re hepimiz ilk yarı beklentinin altında kalmanın 
sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Hep beraber 
oturduk, konuştuk. İkinci yarının daha iyi olacağı-
nı, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini 
çok iyi biliyoruz. Havamız yerinde. İkinci yarının 
ilk maçı olan Sivasspor maçını dört gözle bekli-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Burak, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk 
şansının sorulması üzerine, “Şampiyonluk şan-
sımız çok yüksek. Bunu neden söylüyorum? İlk 
maçımız Sivas’la içeride. İlk maçı Sivas’la oyna-
mamız bizi olayın içine çok çekiyor. Kazanırsak 
puan farkı 4 oluyor. Taraftarımızın doldurduğu 
bir stadı hayal ediyoruz. Şampiyonluğa ne kadar 
inanıyoruz, şuradan anlayabilirsiniz. Olayın içine 
güvenle girmemiz adına ilk maçın Sivasspor’la 
olması bizim için bir avantaj. Sivas’ın çok değerli 
bir takımı, hocası ve başkanı var. Çok özel oyun-
cuları var. İyi Türk oyuncuları var. Kendilerini 
tebrik ediyorum. Kesinlikle tesadüf olmadığını 
biliyorum. Rıza (Çalımbay) hoca ile çalıştım. 
İlk maçımızın Sivas’la olması, bizi olayın içine 
yüzde yüz katacaktır. Kazandığımız takdirde çok 
güvenli bir Beşiktaş olacaktır.” yanıtını verdi.
“GEREKLİ OYUN OLMASA BİLE GEREKLİ 

PUANI TOPLAMALIYIZ”
Burak Yılmaz, gol yollarında yaşadıkları 

sıkıntıyla ilgili soru üzerine, “Orta sahadan ye-
terli destek alamadığım yönünde bir açıklamam 
olmadı.” cevabını verdi. Bir maç sonunda yap-
tığı açıklamanın, takım arkadaşlarını eleştirme 
amaçlı olmadığını vurgulayan Burak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yorumcu ağabeylerimiz, başka 
santrforlar gol atamadığı zaman ‘İstediği topları 
alamıyor oyuncu.’ diyor, ben öyle oynadığım 
zaman, ‘Burak etkisiz oynuyor.’ diyorlar anlamın-
da söylemiştim. Ljajic çok özel bir oyuncu, keza 
Oğuzhan da... İlk devrede çeşitli faktörlerden 
dolayı istediğimiz oyunu oynayamamış olabiliriz. 
Sorumlu olarak bir numaraya kendimizi koyuyo-
rum. İkinci devre böyle olmayacaktır, değişecek-
tir. Ligin ikinci yarıları her zaman daha farklı olur. 
Hedefe yol kısalmıştır. İstenilen oyunu oynama-
dık. Nasıl iyi olurken övgüleri alıyorsak, burada 
da yergileri almak zorundayız. İkinci devre her-
hangi bir şansımız yok, hedefe yol kısaldı, gerekli 
oyun olmasa bile gerekli puanı toplamalıyız. Orta 
sahadan top gelmiyor diye yakınırsam, arka-
daşlarıma ayıp etmiş olurum. Çünkü onların ne 
duygularla sahaya çıktığını biliyorum. Hocamız 

başta bunun gereğini yapıyordur. Onlar ya da ben 
yapamadığım zaman, soyunma odasında o mah-
cubiyeti görüyoruz. Tabii ki kendi aramızda küçük 
toplantılarda, ‘Bu böyle olsa’ diye konuşuyoruz. 
Bunun önlemlerini antrenmanlarda alıyoruz. Orta 
sahadan top gelmiyor diye bir yakınmam kesin-
likle yok. Biz tamamen takım olarak gereğini ya-
pacağız. Oyun olarak eksiklerimiz var, hocamız 
da görüyor. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.” 

Burak, Ljajic’in kendisi için söylediği, “Bu-
rak’ı yokluğunda çok aradık.” sözlerinin hatır-
latılması üzerine, “O birazcık sevdiğinden de 
abartmış. Ben olmadığım zaman Umut da Güven 
de gereğini yaptı. Sahada fit şekilde olmak isti-
yorum çünkü ayağımın kırılması beni çok etkile-
mişti. Şu anda iyi bir kamp dönemi geçiriyorum. 
Önümde zamanım var. Herkesin beklediğini 
inşallah ikinci devrede göstereceğimi düşünüyo-
rum.” ifadelerini kullandı. 

“ALLAH İZİN VERİRSE GRUPTAN 
ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Burak Yılmaz, milli takımda yaşanan deği-

şimle ilgili yöneltilen soru üzerine, şu ifadeleri 
kullandı: 

“Herkesin çok sevdiği, benimsediği, maçla-
rı canı gönülden beklediği bir milli takım haline 
geldik. Çok güzel bir jenerasyon. Çok özel oyun-
cularımız var. Onların değerini bilmek gerek. 
Burada siz de çok büyük bir paya sahibisiniz. 
Basın olarak çok büyük destek verdiniz. Maç za-
manlarını milli hafta ilan ettiniz. Hep pozitif, hep 
itici oldunuz. 

Şenol hoca ile alakalı çok fazla konuşmak is-
temiyorum, duygusal bağım çok yüksek. Özel bir 
yerde. Çok güzel, kararları adaletli alabilen bir 
insan. Onun çok büyük payı vardır. Başkanımız 
Nihat Özdemir, Sayın Cumhurbaşkanı’mız çok 
destekledi. Halk bir bütündü. Tarihte ilk defa son 
maçtan önce çıktık. Çok güzeldi. Umarım bu bü-
tünlük Avrupa Şampiyonası’nda da devam eder. 
Aile olduk. Çok iyi birliktelikler oldu. Samimi 
çocuklar, hiçbir şey düşünmeden sizlere teslim 
oldu.” 

A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki 

(EURO 2020) grubunu da değerlendiren Burak, 
“Herkes kolay bir grup çektik diye düşünüyor 
ama kesinlikle öyle değil. Her takım lider olarak 
çıkabilir, çıkamaya da bilir. Çok bıçak sırtı bir 
gruptayız ama kendimize inanıyoruz. Allah izin 
verirse gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tek yü-
rek olduğumuzda neler yaptığımızı gösterdik. Şu 
an milli takım için konuşmak için erken, tama-
men lige odaklıyız. Milli takımla ilgili gözle görü-
lür bir hava var. Umarım bunu hiçbir şey bozmaz.  
Avrupa Şampiyonası’na çok iyi hazırlanmamız 
gerekiyor ama milli takımı düşünürken burayı da 
unutmadan. Benim için Avrupa Şampiyonası çok 
önemli. İkinci olacak. İlkinde çok sıkıntılı günler 
yaşadık. Huzursuzluk içinde orada olmuştuk. 
Önce kendimize suç buluyorum. Belki ilk defa 
huzurlu, rahat, tamamen maçlara odaklanmış 
şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Burada iyi 
olursam, oraya da iyi hazırlanmış olacağım. Aklı-
mızda tamamen Beşiktaş ve Avrupa Şampiyona-
sı var.” şeklinde görüş belirtti.
n AA

Konyaspor’un yeni golcüsü Rogerio Thuram
Sezonun ilk yarısında büyük bir gol sıkıntısı yaşayan ve 

Riad Bajic’ten istediği verimi alamayan İtitfak Holding Kon-
yaspor, devre arasındaki ilk hamlesini gol bölgesine yaptı. 
Anadolu Kartalı Yunanistan’ın PAS Lamia takımından Brezil-
yalı golcü Thuram’ı 1.5 yıllığına kiraladı. 99 numaralı formayı 
giyecek olan Thuram, Konyaspor’dan teklif aldığında inanama-
dığını söyledi.  

İttifak Holding Konyaspor Brezilyalı santrafor Rogerio Thu-
ram ile satın alma opsiyonu Konyaspor’da olmak üzere 1.5 
yıllık sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Kon-
yaspor kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Rogerio 
Thuram katıldı.

İmza töreninde konuşan Rogerio Thuram “Konyaspor’dan 
teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için 
çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kal-
dım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını 
verebilmek için çok çalışacağım” dedi.  

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerin-
den PAS Lamia’da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 
gol kaydetti. 1.5 yıllığına İttifak Holding Konyaspor’a kiralık ola-
rak imza atan Rogerio Thuram, 99 numaralı formayı giyecek.
 n SPOR SERVİSİ
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İttifak Holding Konyaspor kurumsallaşma ve ticari faaliyet anlamında önemli bir adım daha 
attı. Kalıcı gelirler kazanma amacıyla kulüp bünyesinde kurulan KS Güvenlik faaliyete geçti. 

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

‘Bugünler geçecek’
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Basın Sözcüsü Güven Öten, ilk yarıda üst üste istenmeyen sonuçlar 
aldıklarını ve ligi istemedikleri bir noktada tamamladıklarını söyledi. Konyaspor’un büyük bir camia olduğunu belirten Öten, 

“İkinci yarıdan itibaren kötü sonuçları tersine çevirerek, hak ettiğimiz yerde olacağız. Bugünler geçecek” dedi 

İttifak Holding Konyaspor’un Basın Söz-
cüsü Güven Öten, şanssız bir sezon ilk yarısı 
geçirdiklerini ancak tüm camia olarak el ele 
vererek, birlik beraberlikle ikinci yarıda bu 
durumu tersine çevirip Konyaspor’u daha iyi 
yerlerde göreceklerine inandığını söyledi.

Yeşil Beyazlılar’ın Antalya kampını ziya-
ret eden Basın Sözcüsü Güven Öten sözlerine 
“Öncelikle Sportif Direktörümüz olarak göre-
ve başlayan Mehmet Yıldırım hocamıza yeni 
görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisi 
Konyalı ve hem Konya’yı hem de takımımızı 
çok iyi tanıyor. Bu sezonun ikinci yarısında bi-

zim için çok iyi şeyler yapacağına inanıyoruz” 
diyerek başladı.

Basın Sözcüsü Güven Öten, Şanssız bir 
sezon ilk yarısı geçirdik” derken açıklaması-
na şöyle devam etti: 

“Ben 12-13 yıl belli aralıklarla yöneticilik 
yaptım. Bu tür durumlar bazı takımlarda ola-
biliyor. Bu duruma şanssızlık diyebilirsiniz, 
kırılganlıklar diyebilirsiniz. 

Bu bizim başımıza geldi. İstenmeyen 
sonuçlar arka arkaya gelince birbirini tetikledi 
diyebiliriz. Yaşananlar, arzu ettiğimiz sonuç-
ları alamamamız hem takımımızın hem de 

yönetim olarak bizlerin üzerinde ister istemez 
kırılganlıklara neden oldu. Başkanımız bu 
durumun düzelmesi adına elinden gelen fe-
dakarlıkları fazlasıyla yapan ve yapmaya da 
devam eden birisi. Biz kendimize, kulübümü-
ze ve takımımıza inanıyoruz. 

Teknik heyetimize ve hocamıza da sonu-
na kadar inanıyoruz. Bu kötü ve bizi huzursuz 
eden dönemin sezonun ikinci yarısında ala-
cağımız sonuçlarla aşılacağına inanıyoruz. 
Takımımızın tamamlayıcı noktada eksikleri 
vardı. Bu eksiklikleri Sportif Direktörümüz 
Mehmet Yıldırım’ın da dediği gibi en kısa 

sürede tamamlayıp yolumuza devam etmek 
arzusundayız. Şu an hedefte 3 oyuncu alaca-
ğımız gözüküyor. 

Giden oyuncu olursa da +1 olarak en fazla 
4 oyuncuyu kadromuza katarak ikinci yarıya 
başlamak istiyoruz. Ben takımımızın şu anki 
kamp ortamının ve başlangıcının ikinci yarıya 
çok iyi yansıyacağına inanıyorum. Bugünler 
geçecek. Konyaspor taraftarıyla, halkıyla ve 
dinamikleriyle büyük bir camia. Yeni döne-
min bizim için daha iyi ve hayırlı olacağına 
inancımız tam…”
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Antal-
ya kampı kadrosuna dahil edilen Kon-
yaspor U17 oyuncusu Şener Kaya, Kon-
yaspor Futbol Gelişim Akademisi’nde 
büyük sevince neden oldu. Süper Ligin 
ikinci yarısı için Antalya Belek’te kampa 
giren İttifak Holding Konyaspor’da kamp 
kadrosuna geçen sezon devre arasında 
katılan Akademi Futbolcuları Erdon Daci 

ve Ali Karakaya’dan sonra  şimdi de 
Şener Kaya dahil edildi. U17 takım kad-
rosunda yer alan Şener Kaya, A takım 
teknik direktörü Aykut Kocaman tarafın-
dan kamp kadrosuna dahil edildi. Uzun 
zamandır A takım antrenmanlarına çı-
kan ve hazırlık maçlarında da süre alan 
Şener Kaya’dan Konyaspor taraftarının 
beklentisi büyük. n SPOR SERVİSİ

2019-2020 Öğretim Yılı Okul Spor-
ları faaliyet takviminde yer alan Okul-
lararası Yıldızlar ve Gençler (Kız-Erkek) 
Dart İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı. 
110 okuldan, 440 sporcu katıldığı Dart 
müsabakaları 24 Aralık 2019 – 03 Ocak 
2020 tarihleri arasında Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Salonunda 
yapıldı. Müsabakalar sonucunda dere-
ceye giren okullar şu şekilde oluştu;

Genç Erkekler: 1.Mehmet Hanifi Ya-
pıcı Anadolu Lisesi, 2.Selçuklu Atatürk 
Anadolu Lisesi, 3.Saray Bosna Anadolu 
Lisesi, 4. Adil Karaağaç MTAL

Genç Kızlar: 1.Meram Anadolu Lise-
si, 2.Karatay Mevlana Anadolu Lisesi, 
3.Saray Bosna Anadolu Lisesi, 4. Özel 
Envar Anadolu Lisesi

Yıldız Erkekler: 1.Karatay Belediyesi 
İ.H.O.O, 2.Şehit Mustafa Çuhadar O.O, 
3.Form Kampüs O.O, 4.Hocacihan 
İ.H.O.O

Yıldız Kızlar: 1.Şehit Mustafa Çuha-
dar O.O, 2.Karatay Belediyesi İ.H.O.O, 
3.Uğur Koleji O.O, 4.Meram İ.H.O.O
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

B ü y ü k 
umut la r la 
başladığımız 
ligin ilk yarısı 
nihayet bitti. 
İlk 7 hafta-
da takımın 
o y n a d ı ğ ı 
oyun, aldığı 
puanlar biz-
leri heyecan-
landırırken; 
8.haftada Malatya maçının 
20. Saniyesi başlayan kaos 
17. Haftada ki Alanya maçı-
na kadar devam etti. O son 
maçta gördük ki ne Aykut 
hoca ne de futbolcular maçı 
alacaklarına inanmamışlar. 
Bu inançsızlık da 2019’u 
mağlubiyetle kapatmamıza 
sebep oldu. 

   Aykut hoca sistem ve 
takım adamı, yıllardır savun-
duğu kompakt oyun yapısı 
bizim tarzımız kulüpler için 
büyük fırsat. Nedeni ise elde-
ki kadroyu set oyunu oyna-
yacak şekilde dizayn ederek 
sistematik bir takım haline 
getirebiliyor, bu sayede hem 
mevcut kadrodan istifade 
ediliyor hem de gereksiz 
maddi külfetin önüne geçi-
yor. İşte buraya kadar olan 
kısım da bizim Aykut Koca-
man’a duyduğumuz sonsuz 
sevginin başlangıç noktası.

Tabii madalyonun bir de 
diğer yüzü var. 

17 haftalık süreçte gör-
dük ki motivasyon ve lider-
lik noktasında hocamızın 

eksileri var. Son 
Alanya maçında 
yaşanan ısın-
ma-ısınmama 
olayı da buna tuz 
biber oldu. 

Bu yaşanan 
motivasyon ek-
sikliği oyuncular 
üzerinde çok ça-
buk tesir ediyor. 
Bizler tribünde 

oyuncuların saha içindeki 
azmini çok net görüyoruz, 
elimizden giden maçlarda 
çoğu oyuncunun isteksiz 
hali bizleri kahrediyor, bu 
durum taraftar içinde de hu-
zursuzluğa neden oluyor ha-
liyle. Kronik sorununuz olan 
ıslıklama ve yuhalamalar ar-
tık bastırılamaz hale geliyor. 
Çok basit gibi görünen mo-
tivasyon kaybı topyekûn bir 
camianın kaderini etkiliyor. 

   Aykut hocamızın gel-
diği günden bugüne kadar 
olan zaman diliminde duru-
şumuzda bir sapma olmadı. 
Bizler hala hocamızın arka-
sındayız. 

Ama artık hocanın da 
şapkasını önüne koyup 
hatanın nerde başladığını 
bulması ve çözüm üretmesi 
gerekiyor. 

İkinci yarının ilk 3 haftası 
çok kritik olacak. Üç maçta 
en kötü 4 puan alamazsak 
çok zor Bi sürece gireriz. 
Herkesin bu bilinçle takıma 
sahip çıkması gerekiyor. 

Kalın sağlıcakla.

MADALYONUN İKİ YÜZÜ

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK

U14 liginde şampiyon 
Selçuklu Belediyespor

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
U14 Futbol Takımı 2019-2020 sezo-
nunu şampiyon tamamlayarak Tür-
kiye Şampiyonası’na katılma hakkı 
elde etti. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü U14 Futbol Takımı, Konya 
Amatör Küme 2019-2020 Sezonunu 
şampiyon olarak tamamladı. Selçuk-
lu Belediyespor Kulübü, Mart ayında 
düzenlenecek olan U14 Türkiye Fut-
bol Şampiyonası’nda Konya’yı tem-
sil edecek. 2019-2020 sezonunda B 
grubunu ikinci sırada tamamlayarak 
Play-Off’a kalma başarısı gösteren 
Selçuklu Belediyespor, Play-Off gru-
bunda oynadığı 5 karşılaşmadan 4 
galibiyet, 1 beraberlik alarak şam-

piyonluğa ulaştı. Play-Off grubunun 
son maçında Öntür Havzanspor’u 
3-0 mağlup eden Selçuklu Beledi-
yespor’da oyuncular maç sonu şam-
piyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

BAYRAM METİN: 
HEDEFİMİZ KONYA’YI EN İYİ 

ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

U14 Futbol Takımı Antrenörü Bayram 
Metin, “Çocuklarımız emeklerinin 
karşılığını aldıkları için çok mutluyuz. 
Sezon boyunca çok iyi bir performans 
sergiledik ve sonucunda da Konya 
Şampiyonluğuna ulaştık. Şimdi he-
defimiz Türkiye Şampiyonasında ba-
şarılı sonuçlar alarak şehrimizi en iyi 

şekilde temsil etmek” dedi.
RECEP ALKAN: BİZLERE DESTEK 

VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Futbol Koordinatörü Recep Alkan, 
“Selçuklu Belediyespor Kulübü ola-
rak altyapıya verdiğimiz önem sonu-
cu böyle başarılar elde etmek bizleri 
çok mutlu ediyor. U14 takımımız 
Konya’da birbirinden zorlu müsaba-
kalara çıkarak şampiyonluğa ulaştı. 
Bu başarıda büyük emekleri olan ve  
bizlere her zaman destek veren Sel-
çuklu Belediye Başkanımıza ve Kulüp 
Yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Geçen sezon A klasmanına 
yükselerek Basketbol Süper Lig’inde 
maç yönetmeye başlayan Konyalı 
hakem Musa Kazım Çetin, bu sezon 
zorlu maçlarda düdük çalarak Süper 
Lig’in önemli hakemlerinden biri 
haline geldi. 
Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol 
Süper Ligi’nde maç yönetmeye 
başlayan Musa Kazım Çetin, bu 
sezon ise sezonun açılış maçı 
olan Büyükçekmece-Darüşşafaka 
maçını yönetmişti. Daha sonra kritik 
maçlara da düdük çalan genç hakem 
son olarak ilk yarının son haftasında 
Fenerbahçe Beko – Bursaspor maçını 
yönetti. 

GEÇEN SEZON YÜKSELDİ 
Geçen sezon başına A klasmanına 
yükselen Konyalı Hakem Musa 
Kazım Çetin, sezon boyunca Süper 
Lig’de ilk sezonu olmasına rağmen 
önemli maçlarda parkeye çıkmıştı. 
Genç hakem bu sezon ise maç 
sayısını bir hayli artırırken, özellikle 
haftanın kritik maçlarında düdük 
çaldı. Sezonun açılış maçında 
Büyükçekmece – Darüşşafaka 
maçını yöneten Musa Kazım Çetin 
daha sonraki haftalarda Galatasaray, 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Anadolu 
Efes gibi takımların maçlarını yönetti. 
Çetin ilk yarısı tamamlanan 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 

15 haftada 11 maça çıktı.
1.Hafta: Büyükçekmece-Darüşşafaka 
(sezon açılış maçı)
2. Hafta: Fenerbahçe Beko-Gaziantep
3. Hafta: Bursaspor -Pınar Karşıyaka
5. Hafta: Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ
7. Hafta: Türk Telekom-Ormanspor
8. Hafta: İTÜ Basket-Büyükçekmece
9. Hafta: Afyon Bld-Pınar Karşıyaka
11.Hafta:Galatasaray-Teksüt 
Bandırma
12.Hafta:Beşiktaş-Gaziantep 
Basketbol
14.hafta: Anadolu Efes-Darüşşafaka
15.Hafta: Fenerbahçe Beko-
Bursaspor.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Konyalı hakem Musa Kazım 
Çetin Süper Lig’e ısınıyor

Konyaspor Akademisi’nde 
Şener Kaya sevinci

Okullararası dart 
müsabakaları nefes kesti



Altay: Kocaman’ın kariyeri 
Konyaspor’u girdaptan çıkarır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konyaspor gündemini 
değerlendirdi. Konya Yenigün Gazetesi eki-
bini ağırlayan başkan Altay, Konya Yenigün 
Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz’ın 
sorularını cevaplandırdı. Konyaspor ile ya-
pılan sponsorluk anlaşması, Konyaspor’un 
son durumu, İslam Dayanışma Oyunları 
başta olmak üzere pek çok konuya değinen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konyaspor’a destek çağrı-
sında bulundu. Altay, Aykut Kocaman ile 
ilgili de, “Bu takımın sorumluğunu Aykut 
hocanın alması lazım. Baştan itibaren olu-
şumu kendisi şekillendirdi” dedi.

İşte Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ın açıklamaları; 

Sezon başında sponsorluk anlaşması 
ile Konyaspor’a önemli bir katkıda bulundu-
nuz. Beysu ve Kafem’in sponsorluk anlaş-
ması ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Konyaspor şehrimizin markası. İlla ki 
belediyeden de destek olması konusunda 
bir talep oluyor. Biz sezon başında Kafem 
ve Beysu ile sponsor olarak bu durumu 
kurumsal hale getirdik. 5 yıllık 15 milyon 
lira değerinde bir sponsorluk anlaşması 
yaptık. Hem Konyaspor’a katkı sunmak 
istiyoruz hem de şehirde Kafem ve Beysu 
markalarının daha fazla sahiplenilmesini 
arzu ediyoruz. Tüm Kafem ve Beysu logola-
rına ‘Konyaspor resmi sponsoru’ ibaresini 
ekleteceğiz. Tabi şehrin takımı. Konya’nın 
marka değerine çok büyük katkısı var Kon-

yaspor’un. Süper Lig’deki bir takımın rek-
lam değeri çok yüksek. Onun için böyle bir 
katkıda bulunduk. Katkıda bulunmak işin 
kolay kısmı. Umuyorum başarı gelir. 

Süper Lig’in reklam değeri demişken, 
isim sponsorluğu tartışmalarına da girmek 
gerek. İttifak Holding’in ödediği rakam ka-
dar bir sponsorluk katkınız oldu. İsim spon-
sorluğunu alma konusu gündeme gelmedi 
mi? ‘Beysu Konyaspor’ gibi bir çalışma ol-
madı mı örneğin?

Beysu ya da Kafem’in isim sponsorlu-
ğu düşünülebilirdi. Bunu yönetim de teklif 
etti bize. Ancak biz alsaydık kulübün isim 
sponsorluğunu satma şansı olmayacaktı. 
Aslında tam olarak biraz fedakarlıkta bulun-
duk. Daha geride bir sponsorluk anlaşması 
yaparak Konyaspor’un isim sponsorluğunu 
satmasının önünü açtık. Kulüp önemli bir 
finansman kaynağını da oradan sağladı. 
Sonuçta finans sorunun çözemezseniz bu 
takımın başarılı olma şansı yok. Onun için 
Beysu ve Kafem tribünlere sponsor olma-
yı tercih etti. Tamamen bizim tercihimiz. 
‘Beysu Konyaspor’ olsun diye konuşuldu 
ama o zaman Konyaspor isim sponsorlu-
ğundan gelecek paradan olacaktı. 

İttifak Holding tartışmaları ile ilgili ne 
söylersiniz?

Konyaspor’un mevcut isim sponsor-
luğu ile ilgili bir tartışma var. Ama şehrin 
o zaman, bundan daha yüksek bir rakam 
ödeyecek marka çıkarması lazım. Konuş-
mak yetmez. Eleştirenler elini taşın altına 

koyacak. En azından İttifak Holding’in ver-
diği kadar bir bedeli ödeyerek isim hakkını 
satın alacaklar. 

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor Yöne-
timi ve teknik direktör Aykut Kocaman ile 
bir toplantı gerçekleştirdiniz. Toplantı ile 
ilgili detay verebilir misiniz? Ayrıca Kon-
yaspor’un son durumu ile ilgili düşüncele-
riniz neler?

Öncelikle şunu ifade edeyim. Kon-
yaspor’un seçim dönemini hatırlarsanız, 
3 aday vardı. O adaylardan Konyaspor 
delegeleri Hilmi Kulluk yönetimini göreve 
getirdi. Biz bu sürece müdahil olmadık. Ne 
birine ‘aday ol’ dedik, ne de birini destek-
lediğimizi ifade ettik. Demokratik bir yarış 
oldu. Bizim görevimiz seçilen yönetime 
destek olmak. Her ne kadar sportif başarı 
ile ilgili sorun olsa da ben mevcut yöneti-
min işini iyi yaptığını düşünüyorum. Kon-
yaspor’un haklarını korumak için ne kadar 
çaba sarf ettiklerini de biliyorum. Bazen 
bazı dönemlerde takımla ilgili istişarelerde 
bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığı-
mız toplantı da bu şekilde bir toplantıydı. 
Ben belediye başkanıyım ve belediyeden 
sorumluyum. Futbolu da bir taraftar olarak 
takip ediyorum. İşin doğrusu profesyonel 
anlamda destek olacak kadar da bu işler-
den anladığımı iddia edemem. Ama göz-
lemlerimi zaman zaman teknik heyete ve 
başkana aktarıyorum. Bazıları uygun bulu-
nuyor, bazıları bulunmuyor. İstişare etmiş 
oluyoruz. Ben bir taraftar olarak desteğimi 
veriyorum. Şehir olarak da sonuç ne olursa 
olsun desteklemeye devam etmemiz gerek-
tiğini düşünüyorum. İlk 8 haftanın ardından 
yaşanan sıkıntılara rağmen hala 15. sırada-
yız. Bu sene enteresan bir lig oluyor. Puan 
farkları çok fazla değil. 3 maç kazansanız 
durum değişir. Son 2-3 haftada kırılma 
olabilirdi. Kazanabileceğimiz maçlar vardı. 
Bu saatten sonra şehre düşen yönetim ve 
teknik heyete destek olmak. Tartışmaya aç-
mak sadece durumu kötüleştirir. Başka bir 
faydası olmaz. 

Aykut hocanın da bugüne kadarki ka-
riyeri ve tecrübesi Konyaspor’u bu girdap-
tan çıkarmaya yeter inşallah. Bu takımın 
sorumluğunu Aykut hocanın alması lazım. 
Baştan itibaren oluşumu kendisi şekillen-
dirdi. Bir hoca tartışması gereksiz. Böyle bir 
dalgalanma oldu, hocanın kaderi tartışıldı 
ama ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. 

Geçtiğimiz günlerde maç esnasında 
hakemi ıslıklarken bir fotoğrafınız sosyal 
medyaya düştü. Maçları oldukça yüksek 
heyecanda takip ediyorsunuz anlaşılan…

Maçları elimden geldiğince yerinde 
takip etmeye çalışıyorum. Stadyumda be-
lediye başkanı kimliğimden daha çok ta-
raftar kimliğimle oluyorum. Maçın birinde 
hakemi ıslıklarken fotoğrafımızı çekmişler. 
Sosyal medyaya düştü. Samimi söylemek 
gerekirse taraftarın hoşuna gitsin diye de-
ğil, o atmosferden ve hakeme kızgınlığım-
dan kaynaklanan bir tepkiydi. Fotoğrafın 
çekildiğinden de haberim yoktu. Yansıyınca 
kötü olmadı ama planlı bir şey değildi. Ben 
basketbolda da daha önce öyle bir ıslıkla-
ma durumunda yakalanmıştım. Biraz belki 
heyecanlı takip ediyorum. 

Yine sezon başında Konyaspor tarafta-
rının düzenlediği kampanyaya 10 bin forma 

alarak katkı sunmuştunuz. 10 bin formayı 
nasıl değerlendirdiniz?

Herhalde bugüne kadar en fazla Kon-
yaspor forması dağıtan kişi benim. Aracı-
mın arkası manifaturacı dükkanı gibi. Ner-
de bir çocuk bulsam hemen forma hediye 
ediyorum. 10 bin formayı da o şekilde dağı-
tıyoruz. Hele başka takım forması giyen ço-
cuk varsa onu mutlaka Konyaspor forması 
ile değiştirtiyorum. Bu şekilde şehir bilinci 
oluşturacağız inşallah. 

Biraz da basketbolu konuşursak; Sizin 
de çok emek verdiğiniz Selçuklu Be-
lediyespor, Konyaspor Basketbol 
olarak mücadelesini sürdürü-
yor. Takip edebiliyor mu-
sunuz?

Basketbol izlemeyi 
çok seviyorum. Kon-
yaspor Basket’in ma-
çını izleme fırsatım 
hiç olmadı. Gide-
medim. Tabi bun-
lar şehre bir katkı, 
renk. Sadece futbo-
la odaklanmamak 
gerekiyor. Tesis 
konusunda Konya 
şanslı. Tesis nok-
tasında yadsınamaz 
bir avantajımız var. 

U18 Avrupa Şam-
piyonası Konya’da ya-
pılacak. Bunu çok arzu 
ettik. Konya’ya alınma-
sında direk müdahalemiz 
var. Federasyon başkanı-
mız Hidayet Türkoğlu ile gö-
rüştük, bu organizasyonun Konya’da olma-
sı gerektiği ile ilgili. Hatta bir miktar destek 
olacağımızı da söyledik. Hidayet başkanla 
bir hukukumuz var. 

Basketbola Konya’da ilginin artması-
nı arzu ediyoruz. Yeni dönemde taşrada 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak spor 
okulları açıyoruz. Basketbolu önemsiyoruz. 
Hem çocukların fiziki gelişimi açısından, 
hem de kolay imkanlarla yapılabilen bir 
spor. Benim oğlum da Konyaspor alt ya-
pısında oynuyor. Onu antrenmana götürüp 
getiriyorum akşamları. Ben de antrenman-
ları seyrediyorum. 

2021 İslami Dayanışma Oyunları Kon-
ya’da düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde 
ev sahibi ülke anlaşması imzalandı ve ta-
nıtım toplantısı düzenlendi. Oyunların Kon-
ya’ya nasıl bir katkısı olacak?

İslam Dayanışma Oyunları’nın Kon-
ya’da düzenlenmesi şehre büyük katkı sağ-
layacak. Yeni tesisler yapılacak. 2021’in 
ağustos ayının son 15 gününde ulusal ve 
uluslararası kamuoyu Konya’ya odaklana-
cak. Açılış seremonisine Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere birçok ülkenin üst düzey yetkilisi 
Konya’ya gelecek. Yenilenmesi gereken 
tesisleri bakanlık yenileyecek. Yeni birkaç 
tesis yapılacak. Sadece marka değerini 
artırma ve tesis kazanma olarak bakmıyo-
ruz. Aynı zamanda Konya gençliğinin spora 
yaklaşması için bir fırsat olarak algılamak 
gerekiyor. Belki de bunu işlemek lazım. 
Burada bir spor kültürü oluşturmaya vesile 
kılabilirsek asıl başarı odur. Yoksa tesis 

bugün yapılır, yarın yapılır. Çok önemli 
değil. Asıl olan bu organizasyonla gençleri-
mizi spora nasıl dahil edebilir, buna çalış-
mak lazım. Öncelikle seyirci olarak gelme-
lerini sağlamak. Sonrasında spor kültürünü 
aşılamak. 

Asıl başarı bu.
Maç günleri Konya Büyükşehir Bele-

diyesi Stadyumu’na toplu ulaşımda bazı 
sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumla ilgili köklü 
bir çözüm için çalışma var mı?

Banliyö Projesinin başlamış olması biz-
leri rahatlatıyor. İlk kez havaalanı, Otogar 
ve YHT Garı’nı birbirine bağlamış olacağız. 
Konya Banliyösü de Metro kadar bu şehir 
için oldukça önemli. 

Bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu’ndan Yeni Otogar’a kadar bir 
raylı sistem yapabilir miyiz? diye bunun 
üzerinde çalışıyoruz. Biraz, bu projenin 
netleşmesini bekliyoruz.  Otogar’dan inin-
ce hem yeni hatta ulaşabilelim hem de 
Banliyö hattına ulaşabilelim. Novada’nın 
bulunduğu yerde teknik bir sorun var. 

Otogar’ın bulunduğu yerde iki tramvay 
kesişiyor.  Mevcut yoğunluk çok fazla. An-
kara Yolu Aksaray Kavşağı’nda bir teknik 
problem ile karşılaştık. Onu aşmaya çalışı-
yoruz. Orada hem hızlı tren hattı var hem 
üstgeçit var. İkisini aynı anda geçmemiz 
gerekiyor. 

Onun için bu teknik konu halledilmeden 
bir şey yapmayı planlamıyoruz.  Bu hattı 
yapabilirsek Banliyö ile mevcut hattı birbi-
rine bağlamış olacağız. 
 n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Konya Yenigün 
Gazetesi’ne konuştu. Konyaspor’un son durumundan, basketbol takımına, 
İslam Dayanışma Oyunları’ndan, stadyuma toplu ulaşıma kadar pek çok 

konuya değinen Altay, önemli açıklamalarda bulundu

Konyaspor’un yönetimini ve teknik heyetini tartışmaya açmanın mevcut 
duruma bir katkısının olmayacağını, aksine zarar vereceğini belirterek 
destek çağrısında bulunan Altay, “Aykut hocanın da bugüne kadarki 

kariyeri ve tecrübesi Konyaspor’u bu girdaptan çıkarmaya yeter” dedi

RPS

Başkan Uğur İbrahim 
Altay Beşiktaş maçında 
hakem Fırat Aydınus’u 

protesto ederken...
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Konya’da raylı sistem hattı genişliyor 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya Yenigün Gazetesi ekibini Şe-
fikcan Kafem’de ağırladı.  Başkan 
Altay Konya Projeleri hakkında 
son gelişmeleri Yenigün’e anlattı.  
Başkan Altay, Konya’ya yapılacak 
raylı sistem ve metro yatırımları 
ile Konya’nın önemli bir ulaşım 
hattına kavuşacağına dikkat çekti. 
Başkan Uğur İbrahim Altay’a Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ah-
met Bilgiç ve Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü 
Koyuncu da eşlik etti. 

‘KONYA İNANILMAZ BİR RAYLI 
SİSTEM HATTINA KAVUŞACAK’
Banliyö Raylı Sistem hattı hak-

kında bilgi veren Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Banliyö Projesinin başlamış 
olması bizleri rahatlatıyor. İlk kez 
havaalanı, Otogar ve YHT Garı’nı 
birbirine bağlamış olacağız. Kon-
ya Banliyösü de Metro kadar bu 
şehir için oldukça önemli.. Bir ta-
raftan da Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu’ndan  Yeni Otogar’a 
kadar bir raylı sistem yapabilir 
miyiz? diye bunun üzerinde ça-
lışıyoruz. Biraz, bu projenin net-
leşmesini bekliyoruz.  Otogar’dan 
inince hem yeni hatta ulaşabilelim 
hem de Banliyö hattına ulaşabile-
lim. Novada’nın bulunduğu yerde 
teknik bir sorun var. Otogar’ın bu-
lunduğu yerde iki tramvay kesişi-
yor.  Mevcut yoğunluk çok fazla. 
Ankara Yolu Aksaray Kavşağı’nda 
bir teknik problem ile karşılaştık. 
Onu aşmaya çalışıyoruz. Orada 
hem hızlı tren hattı var  hem üst-
geçit var. İkisini aynı anda geç-
memiz gerekiyor. Onun için bu 
teknik konu halledilmeden bir şey 
yapmayı planlamıyoruz.  Bu hat-
tı yapabilirsek Banliyö ile mevcut 
hattı birbirine bağlamış olacağız.” 
şeklinde konuştu. 

KONYA’YA YENİ YÜK 
GETİRMEYECEĞİZ

Ulaşım konusu için çok ciddi 
projeler geliştirdiklerini anlatan 
Başkan Altay bir taraftan da yeni 
tramvaylar alarak Konya’ya bir yük 
yüklemek istemediklerini belirte-
rek, “Barış Caddesi tramvayı için 
22 adet araç almamız gerekiyor.  
22 aracın maliyeti 48 milyon Euro.  
Arkadaşlarımıza ‘İller Bankası 
görüşmesinden bunu çıkaralım. 
Burası için harcanacak para yeri-
ne eski tramvaylarını kullanalım’ 
dedim.  Ekip arkadaşlarım ‘yeni 
tramvay almamız gerektiğini’ ifade 
etti. Ben onun yerine ‘tramvayları 
boyayalım, güzelleştirelim, gere-
kirse klima da takarız’ diye ifade et-
tim.  ‘Konya’yı borçlandırmayalım’ 
dedim.  Bütün bunları hallettiğimiz 
anda Konya  inanılmaz bir raylı sis-
tem hattına kavuşacak” dedi 

‘ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM 
ÇÖZÜLECEK’

Konya Şehir Hastanesi’ne ula-
şım konusunu çözeceklerini ifade 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altay, “İki tramvay projesi için ça-
lışma yürütüyoruz. Mevcut tram-
vayın Şehir Hastanesi’ne ulaştırıl-
ması. İkincisi de Fırat Caddesi’nden 
başlayarak Beyhekim Hastanesi,  
Barış Caddesi sonrasında da Fatih 
Endüstri Meslek Lisesi’nin oraya 
gelen bir hat. Şu anda bu iki hat 
için krediler onaylanmak üzere.  5 
yıl ödemesiz, 25 yıl vadeli. Dünya 
Bankası kredisi kullanmak için çalı-

şıyoruz. Şu anda Adliye’nin çıkışın-
da bir trafik ışığı var. Biz onu Kanal 
Caddesi’ne alarak hemzemin geçi-
tiyle çözelim diye düşünüyorduk.  
Buraya yetiştirebilirsek bir alt geçit 
yaparak, tekrar burası için uğraş-
mamayı düşünüyoruz” ifadelerini 
kullandı.
‘MEVLANA CADDESİ’NDE YÜRÜYÜŞ 

AKSI OLUŞACAK’
Eski Garaj’ın taşınması ve Mev-

lana Caddesi ile ilgili projelerden 
de bahseden Altay, “Eski Garajı da 
Şehir Hastanesi’nin oraya götür-
meyi planlıyoruz. Orada 400 bin 
metrekare mülkiyet Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçti. Onun bir kıs-
mını konut ve ticari alana çevirdik. 
Önümüzdeki ay bu alanın bir kıs-
mını satışa çıkaracağız. Eski Garaj’ı 
tamamen taşımayı düşünüyoruz.  
Böylece Şehir Hastanesi son durak 
olmuş olacak.  7 Aralık’ta Turizm 
Bakanımız Konya’ya geldiğinde 
Konya projelerini kendisine takdim 
etmiştim. Şeb-i Arus törenlerine 
Sayın Bakanımız Konya’ya tekrar 
geldiğinde bizleri bakanlığa davet 
ederek ‘Konya Projelerini konuşa-
lım’ dedi. Biz de bakanlıkta Konya 
projelerini Sayın Bakanımıza anlat-
tık. Bakanımız önümüzdeki hafta 
Konya’ya tekrar gelecek Konya’nın 
turizmimden daha fazla pay alma-
sı için.  Mevlana Caddesi’nde taşıt 
trafiği tek şeride indirmek gibi pro-
jemiz var.  Kaldırımları her iki taraf-
tan genişletmek için teknik olarak 
çalışıyoruz. Mevlana Caddesi’nde 
bir yürüyüş yolu yapmayı istiyoruz. 
Hz Mevlana’nın türbesinden çı-
karak Mevlana Meydanı’ndan ke-
sintisiz Alâeddin Caddesi’ne gelen 
bir yürüyüş yolu yapmak istiyoruz.  
Oradan Şems’e giden, Şems’ten 
belediye binası olarak kullanacağı-
mız binaya kadar, oradan da Payi-
taht Müzesi’ne çıkan yürüyüş aksı. 
Oradan da Alâeddin Caddesi’nde 
Şubat sonu itibariyle işyeri cephe-
lerini düzenlemeye başlıyoruz.  İl-
ler Bankası’ndan 10 Milyon TL’lik 
hibe desteği çıktı. İnce Minare ve 
Kültür Park arasında cephe dü-
zenleme çalışmasına başlıyoruz. 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mu-
rat Kurum, Şubat ayının başında 
Konya’ya gelerek Konya projelerini 
anlatacak. Mevlana Caddesi’nde 
toplu ulaşımı kaldırmak istiyoruz. 
Hem otobüsleri hem de minibüs-
leri Mevlana Caddesi’nden kaldır-
mak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Otogarın taşınması ile ilgili bil-
gi veren Altay, “Banliyö projesinin 
başlamış olması bizleri rahatlatı-
yor. İlk kez havaalanı, Otogar ve 
Gar’ı birbirine bağlamış olacağız. 
Banliyö’nün önemi Metro kadar bu 
şehir için oldukça önemi yüksek. 
Bir taratandan da Stadyum’dan  
Yeni Otogar’a kadar bir raylı sis-
tem yapabilir miyiz diye bunun 
üzerinde çalışıyoruz. Biraz bu 
projenin netleşmesini bekliyoruz.  
Bu projeyi dikine kadar paylamak 
istiyoruz. Otogar’dan inince hem 
yeni hatta ulaşabilin. Hem Banli-
yö ulaşabilelim. Orada Novada’nın 
bulunduğu yerde teknik bir sorun 
var. Otogar’ın bulunduğu yerde iki 
tramvay kesişiyor.  Mevcut yoğun-
luk çok fazla. Ankara Yolu Aksaray 
Kavşağında bir teknik problem ile 
karşılaştık. Onu aşmaya çalışıyo-
ruz. Orada hem hızlı tren hattı var. 
Hem üstgeçit var. İkisini aynı anda 
geçmemiz gerekiyor. Onun için bu 
teknik konu halledilmeden bir şey 

yapmayı planlamıyoruz.  Bu hat-
tı yapabilirsek Banliyö ile mevcut 
hattı birbirine bağlamış olacağız” 
dedi. 

‘TRAMVAY KAFE GELİYOR’
Sosyal medyada vatandaşlar 

tarafından konuşulan ve merak 
edilen eski tramvaylar konusu 
hakkında da açıklamalarda bulu-
nan ve Konyalılara tramvay kafe 
yapılacağını müjdesini veren Al-
tay, “Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak Kültür Park’a bir tramvay 
kafe çalışması yapıyoruz. Şu anda 
bu konu ile ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. Kültür Park’ın içine tram-
vayın bir setini koyacağız.  Arka-
daşlarımıza tramvayın orijinalini 
bozmamalarını da söyledim” ifa-
delerini kullandı.

‘KONYA METROSU’NDA 22 
İSTASYON YAPILACAK’

Konya Metrosu ile ilgili bilgi 
de veren Başkan Altay, “Konya 

Metrosu’nda 22 istasyon yapılacak. 
Her istasyonun bulunduğu yer, bin 
500 metrekare kapatılacak. Sonra-
ki aşamalarda nerede ise caddeleri 
istasyon yapmak için tamamen 
kapatacağız. Konya Metrosu’nun 
tamamı tünel açma ile gerçekleşe-
cek.  Teknoloji en üst noktada kul-
lanılacak.  6 tane son teknoloji tü-
nel açma cihazı gelecek. Metro’yu 
yüklenici firma da çok hızlı yapmak 
istiyor. Buna rağmen üç yıl zor bir 
zaman gözüküyor. Bunun için üç 
tane temel cadde açıyoruz. Fetih 
Caddesi içinden Mevlana Kültür 
Merkezi önünden geçen Celalettin 
Karatay Caddesi,  onun devamın-
da İsmail Ketenci Caddesi. Bir ta-
raftan da Meram Tıp Fakültesi’nin 
yeni binasının önünden kanalın 
hizasından devam eden Kömürcü-
lere oradan da enerji hattının altın-
dan Beyhekim Hastanesi’ne kadar 
Sultan Abdülhamit Caddesi açıyo-

ruz. Abdülhamit Caddesi’nin ça-
lışmasına başladık. Yerinde imalat 
yapıyoruz. Kömürcülerin bulundu-
ğu yerde küçük bir kamulaştırma 
sorunumuz var. Onu da tamam-
larsak birkaç köprü, bir de kanalı 
yeni hale getiriyoruz. Caddeleri 
açtığımızda trafiğin rahatlayacağı-
nı düşünüyoruz. Celalettin Karatay 
ve İsmail Ketenci Caddeleri içinde 
kamulaştırmaya başladık” ifadele-
rini kullandı. 
YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK BÜYÜK: BÜTÇE 

BAKANLIKTAN
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi 

dönüşümü hakkında da bilgi veren 
Altay, “30 Yıllık işi çözdük. Arka-
sından  bir şey eklemek çok zor. 
Eski Sanayi’nin yapımı için düşü-
nülen bedel 1 Milyar TL.  Projelerin 
şehre ekonomik katkısını konuş-
mak gerek. Metro için 7,5 Milyar 
TL para harcanacak. Bunun bir 
kısmı Konya’da kalacak. Eski Sana-

yi, Karatay Sanayi 1 Milyar TL para 
harcanacak. Nisan başında temel 
atmak için TOKİ ile beraber çalışı-
yoruz. 3 yıl içinde tamamlanacak. 
O projenin bitmesi lazım.  Sonra 
diğer etapları gelir. Kunduracılar 
Kavşağı’ndan başlayacağız. Yeni 
Gar’ın oradan Yeni Kadın Doğum 
Hastanesine kadar tüm alanı yıka-
cağız. Yaptığımız iş Eski Sanayi ve 
Karatay Sanayi deyince kolay gö-
züküyor ama  çok büyük bir alan. 
Nerede ise yüzde 90’a yakın kayıt 
oldu. Büyük bir başarı. 54 yıl o faiz 
ile . Altyapı giderlerini bakanlık 
karşılayacak” dedi.
‘BAŞKANLIK MAKAMI TAŞINACAK’

Konya Büyükşehir Belediye-
si Başkanlık Makamının Selçuk 
Üniversitesi’nin Eski Rektörlük 
makamına taşınma çalışması hak-
kında da bilgi veren Altay,  “Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık 
Makamını Selçuk Üniversitesi eski 

rektörlük binasına taşıma gibi bir 
düşüncemiz var. Bu binanın resto-
rasyonu yapılması gerekiyor.  Ora-
daki yeni binaları yıkacağız. Orada 
zemine sıfır spor salonu var. O 
alanı bina yapabiliriz diye ona ka-
rar veremedik. Önce meclis binası 
yapalım dedik. Daha sonra küçük 
bir şehir müzesi yaparak, Konya’ya 
gelenler için orası çok iyi bir alan. 
Konya’nın eski halini fotoğraflarla 
yapsak. Yine orayı Dijital Tanıtım 
Ofisi yaparak gelenleri Konya’yı ta-
nıtmak için oraya mı getirsek? diye 
düşünüyoruz. Belediye binasını 
sadece başkanlık makamı ve tem-
sili olarak kullanacağımız için orayı 
şehir müzesi olarak kullanmak is-
tiyoruz. Belediye makamını ziya-
rete gelen üst protokole Konya’yı 
tanıtalım. Hem de halka açık hale 
getirelim. Vatandaşlarımızın da 
kullanmasını istiyoruz. Proje çalış-
ması devam ediyor.  O alana taşın-

mamız 2020 yılının sonunu bulur” 
şeklinde konuştu. 

İHALE 1 ŞUBAT’TA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatı ile Konya’ya 
yapılacak Millet Bahçesi için dönü-
şüm çalışmaları için Millet Bahçesi 
ihalesinin 1 Şubat’ta yapılacağına 
dikkat çeken Altay, “Eski Stadyum 
alanı ihalesini 1 Şubat’ta yapaca-
ğız. Projeler tamamlandı. TOKİ’ye 
teslimlerini bugünlerde gerçekleş-
tiriyoruz.  Sadece cami yapacağı-
mız 25 bin metrekarelik alanı ayı-
racağız.  Ağır Bakım ve cephanelik 
ile ilgili teknik sorun yaşıyoruz. 
Maliyetler başlangıçta düşündüğü-
müz maliyetlerinin üzerinde çıktı. 
Ağır bakım toplam 640 bin met-
rekarelik bir alan. Önümüzdeki 
hafta bakanlığa giderek 150- 200 
bin metrekaresini imara açarak bu 
projeyi devam ettirebiliriz. Yoksa  
fabrikanın bedeli 400 milyon çı-
kıyor. Bu 400 milyon bedeli şeh-
re yüklemek doğru değil. Şu anki 
hali ile hiç kullanamıyoruz.  4 tane 
Kozağaç Parkı büyüklüğündeki bir 
alan şehre kazandırabiliriz. Yoksa 
tamamını belediye bütçesiyle inşa 
edeceğiz” dedi.

MEVLANA ÇARŞISI YENİLENECEK 
Mevlana Çarşısı çalışmala-

rı hakkında da bilgi veren Altay, 
“Mevlana Çarşısı’nda sadece anla-
şamadığımız iki kişi kaldı. Kalanla-
rın tamamı ile protokol imzaladık. 
Burası için Cumhurbaşkanlığından 
kentsel riskli alan ilanını bekli-
yoruz. O gelince iki kişiyle mah-
kemeye gideceğiz. Kalan tüm 
esnafla anlaştık. Esnafımıza aynı 
yerden yüz metrekareye 75 met-
rekare dükkân veriyoruz. Mevlana 
Çarşısı’nın olduğu yere 2 katlı bina 
yapmayı planlıyoruz. Yıkmak gibi 
bir düşünce yok. Ağustos ayının 
30 Ağustos 2020 kadar boşaltmak 
için anlaştık.  1 Eylül 2020 yılında 
yıkım çalışmasına başlayacağız. 
Altın çarşı ile ilgili de çalışma yü-
rütüyoruz. Orada oranlarla ilgili bir 
sorun var. Orada da önümüzdeki 
hafta oradaki esnaflarla da görü-
şeceğiz. Hedefimiz 31 Aralık 2020 
yılında da orayı boşaltmak” ifade-
lerini kullandı. 

RAPOR ÇIKINCA KONYA İLE 
PAYLAŞACAĞIZ

Konya’da geçtiğimiz günlerde 
yaşanan koku ile ilgili açıklama ya-
pan Altay, “Konya’daki koku ile ilgi-
li Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
raporu da daha  netleşmedi. Rapor 
geldiğinde kamuoyu ile paylaşaca-
ğız.  Konya’da kanalizasyon eğim-
leri sıfır ve birbirine çok yakın. 
Dolayısıyla kanalizasyon içerisinde 
tortu kalıyor. Yağışsız dönem uza-
yınca tortu tarafından ters bir koku 
oluşuyor. Koku rögarlardan geli-
yor. Atıksu arıtmada koku ile ilgili 
çalışma yapıyoruz. Katı atık konu 
ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

PARSANA CAMİ ETRAFINI 
RAHATLACAĞIZ

Cenaze namazların kılındığı 
Parsana Camii ile ilgili proje ça-
lışması yaptıklarını da ifade eden 
Altay, “Parsana Camii ile petrol ile 
arasında bulunan binanın kamu-
laştırmasında 1 daire kalmıştı. Yan 
taraftaki bulunan iş makinelerin 
bulunduğu alanın kamulaştırması 
yapıyoruz. Oraya cenaze namazı 
kılınabilecek alan için çalışma ya-
pıyoruz. Trafiği rahatlatacağız. Ba-
hara bölgede düzenleme olacak” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Yenigün Gazetesi ekibini ağırladı. Konya’nın birçok başlığını değerlendiren Başkan Altay, Konya’nın raylı sistem hattının genişleyeceğine dikkat çekti 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Konya Yenigün Gazetesi ekibini ağırladı ve Konya projelerinin son surumu hakkında bilgi verdi.
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Eski tramvayların yeni raylı sistem hattından 
bir süreliğine değerlendirilmesi planlanıyor. 

Ayrıca Başkan Altay eski tramvaylardan birinin de 
Kültürpark bölgesinde kafe olarak kullanılacağının müjdesini verdi.
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