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Konya için
dönüm noktası!

‘Denk bütçe 
oluşturulmalı’

Din görevlilerine
haksızlık yapılıyor!

‘Bilim tarihine 
büyük katkı sundu’

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hazineye devredilen alan 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
Konya Teknoloji Endüstri Böl-
gesi olarak ilan edildi. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı U. İbrahim 
Altay ve KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, alınan kararın katma 
değeri yüksek üretim noktasın-
da bir dönüm noktası olduğunu 
vurguladılar.  SAYFA 4’TE

Yeniden Refah Partisi Konya İl 
Başkanı Mustafa Özerdem ve 
beraberindeki heyet Yenigün 
Gazetesine ziyarette bulundu. 
Ziyarette konuşan Özerdem, 
denk bütçe oluşturulması gerek-
tiğine dikkat çekti.  SAYFA 2’DE

Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı 
Ali Koç, geçtiğimiz Cuma günü 
Konya’nın Karapınar ilçesinde 
Cuma günü namaz esnasında 
daha önceden husumetli olduk-
ları düşünülen iki grup arasında 
çıkan kavganın görüntülerini 
basına Din Görevlilerinin servis 
ettikleri söylentilerine tepki gös-
terdi.   SAYFA 2’DE

“Son Devrin Bilim Abidesi Fuat 
Sezgin” belgeselinin galası 
gerçekleştirildi. Galada konuşan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Doğan Fuat Sezgin’in bilime kat-
kısına dikkat çekti.  SAYFA 14’TE

Başkan’a mektup var!
Karatay Belediye 
Başkanı Hasan 
Kılca bu yılki 
eğitim öğretim 
yılı başlangıcında 
ilköğretim birinci 
sınıfa başlayan ço-
cuklara hediyeler 
vererek okumaya 
başladıklarında 
kendisine mektup 
yazmalarını istedi. 
Okuma yazmayı 
öğrenen çocuklar 
Başkan Kılca’ya ilk 
mektupları gönder-
meye başladılar. 
Mektupları bir bir okumaya başlayan Başkan Kılca da, 
“Bu günlerde hayatımın en güzel ve anlamlı mektuplarını 
alıyorum. Okuma yazmayı öğrenen 1. sınıf öğrencilerimiz 
ilk mektuplarını yazmışlar. Yaşattıkları bu mutluluk için 
teşekkür ediyorum. Rabbim bahtlarını açık etsin” dedi. 

 HABERİ SAYFA 14’TE

MİLLİ ÜRETİMLE 
EKONOMİYE KATKI

Orweld Kaynak’tan önemli üretim

‘Türkiye’nin Birleştiren Gücü’ sloganını ile yerli ve 
milli olma özelliğiyle dikkat çeken Orweld Gazaltı 
Kaynak Telleri düzenlenen program ile tanıtıldı. 
Orweld Kaynak Telleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Oral, yerli imkanlarla yaptıkları üretimle 
ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.

 HABERİ SAYFA 2’DE

03 Kent Plaza’dan 
Yenigün’e ziyaret 04 Bozkır’a 8 derslikli 

okul için imzalar atıldı 05 06‘Meram’ın marka 
değerini artıracağız’

Dolandırdılar ama 
polisten kaçamadılar!

Gelecek Partisi İl 
Başkanı Ekici oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu A takımını 

oluşturduktan sonra partisinin 
il başkanlarını da belirlemeye 
başladı. Gelecek Partisi’nin 

Konya İl Başkanı Hasan Ekici oldu. 
Ekici mazbatasını Davutoğlu’nun 

elinden aldı.  
 SAYFA 14’TE

Kur’an şifa kaynağı
İl Müftüsü Ahmet 

Poçanoğlu, Hacı Hasanbaşı 
Kur’an Kursu’nu ziyaret 

ederek kursiyerleri ile 
biraraya geldi. Poçanoğlu 

Konyalılar’ın Kur’an-ı 
Kerim’e olan hassasiyetine 

dikkat çekti 

KURSUN KAPISI 
HERKESE AÇIK

Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek, bilenle-
rinde daha akıcı okumasını sağlamak ama-
cıyla Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu tarafın-
dan düzenlenen akşam kurslarında yeni 
sezon başladı. Kursların tamamen ücretsiz 
şekilde düzenlendiğini dile getiren Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursu Yöneticisi Abdül-
kerim Yılmaz, “Kapımız herkese açık” ifa-
delerini kullandı.

KONYA BÜYÜK 
ÖNEM VERİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu da, “Beşikten meza-
ra kadar ilim öğrenmeyi Resulullah Efendi-
miz bizlere emrediyor. Kurslarımıza olan 
ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor. Kuranı ke-
rim bir şifa kaynağıdır. Bu çalışma heyecan 
verici bir çalışma. Konyalı hemşerilerimiz 
Allah’ın emirlerine sımsıkı sarılması için 
gayret ediliyor” dedi.   HABERİ SAYFA 3’TE
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Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem ve beraberindeki heyet Yenigün Gazetesine 
ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Özerdem, denk bütçe oluşturulması gerektiğine dikkat çekti

‘Denk bütçe oluşturulmalı’
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

günü nedeniyle Yeniden Refah Par-
tisi Konya İl Başkanı Mustafa Özer-
dem, Yeniden Refah Partisi Konya 
İl Başkan Yardımcıları Ali Taşpınar, 
Ahmet Aka Yenigün Gazetesine 
ziyarette bulundu. Ziyarette misa-
firlerle Yenigün Gazetesi Halkla İliş-
kiler Sorumlusu Harun Yılmaz ile 
Yeni Medya Koordinatörü Mehmet 
Ali Elmacı misafirlerle ilgilendi. 

‘DENK BÜTÇE OLUŞTURULMALI’
Gerçekleştiren ziyarette konu-

şan Yeniden Refah Partisi Konya İl 
Başkanı Mustafa Özerdem, “İnsan-
larımıza yaşanan ekonomik sıkıntı 
Yeniden Refah Partisi olarak neden 
bu duruma geldiğimizi anlatmaya 
çalışıyoruz. Bunun sebebi üretme-
den tüketen bir toplum olmamız.  
Türkiye olarak dışarıdan yoğun bir 
şekilde borçlanıyoruz.  Borçlandı-
ğımız için de geçen yılın birikimleri 
bugünlere kadar geliyor. Denk büt-
çe yaparak insanları borçlandırma-
dan vatandaşlarımızı vergi yükü ve 
faiz yükü altında ezmeden, kendi 
kaynaklarımızla ile yapmak. Bizler 
vatandaş ve devletten istiyoruz ki is-
raftan uzak durup, kendi imkanları-
mız dahilinde başkasına ihtiyaç duy-
madan her türlü imkanı da kendi 
içimizden arayarak çözüme kavuş-
turalım.  Genel Başkanımızın ekono-
mik olarak yıllık 100 Milyar Dolar bu 
rakam bir sene için değil, her yıl için 
geçerli olmak üzere yıllık 100 Milyar 
Dolar kaynak paketi açıkladı. Bunun 
50 bin Dolar’ını borçları ödemek 
için açıkladı. Geri kalan 50 Bin Do-
lar’da Türkiye’nin kalkınması için iç 
piyasa da kullanılacak. Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından Borçlanma Ge-
nel Müdürlüğü kuruldu.  Bu duru-
mu durumumuzu ortaya çıkaran bir 
gerçek olarak söylüyorum.  Genel 
Başkanımız bu açılan kurumu kal-
dırarak bunun yerine Milli Kaynak 
Müdürlüğü kuracaklarını ifade edi-
yorlar. Bizim çıkış hedeflerimiz diğer 
partilerden farklı. Bu milletin kendi 
değerleri ile kendi parası ve imkan-
ları ile parası da içerisinde kalması. 
Bizler sömürü düzenine karşıyız. Bu 
sebeple kendimiz üretelim kazana-

lım diyoruz” ifadelerini kullandı.
‘VATANDAŞLARIMIZIN PARTİMİZE 

TEPKİLERİ OLDUKÇA İYİ’
Yeniden Refah Partisine sahada 

vatandaşların destek verdiklerini 
ve ilgilerin yüksek olduğuna dik-
kat çeken Özerdem, “Yeniden Re-
fah Partisinin 1’inci Olağan Büyük 
Kongresi, 44 bin kişinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Bu rakama şuana 
kadar hiçbir siyasi parti ulaşamadı. 
Kongremize gelenlerin yoğunluğu 
gençler oluşturuyordu.  Bizim poli-
tikalarımız ve hedeflerimiz gençle-
rimize yönelik.  Gelecek gençlerimiz 
ile olacak. Biz gençlerimiz geleceği 
sadece onları oyları ile değil, onlarla 
yüz yıllık Türkiye’nin geleceğini inşa 
etmek istiyoruz.  Konya’da 12 ilçede 
teşkilat çalışmalarımızı tamamladık. 
Yoğun bir şekilde de 31 ilçesinde de 

teşkilatlanma çalışmalarını sürdü-
rüyoruz. Nisan ayının sonuna kadar 
Konya’da teşkilatlanma çalışmala-
rını tamamlamak istiyoruz.  Genel 
Başkanımız Şubat ayı içerisinde 
Konya’ya bir ziyaret gerçekleştire-
rek, Konya’da teşkilatlanma faaliyet-
lerinde bulunacak.  Fedakârca görev 
yapan gazeteciler, insanlara haber 
ve bilgi akışını sağlama gibi çok 
önemli bir misyonu üstlenmektedir. 
Gerçekleri araştıran, doğru ve ger-
çek haberlerle kamuoyunu aydınla-
tan yazılı, görsel ve işitsel medyanın 
yanı sıra günümüzde yaygınlaşan 
internet medyasında görev yapan 
tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü en içten 
dileklerimle kutluyor, çalışmaların-
da başarılar diliyorum” dedi.

 MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Din görevlilerimizi töhmet 
altında bırakmak hadsizliktir’

Diyanet-Sen Kon-
ya Şube Başkanı Ali 
Koç, geçtiğimiz Cuma 
günü Konya’nın Kara-
pınar ilçesinde Cuma 
günü namaz esna-
sında daha önceden 
husumetli oldukları 
düşünülen iki grup 
arasında çıkan kav-
ganın görüntülerini 
basına Din Görevli-
lerinin servis ettikleri 
söylentilerine tepki gösterdi. Koç 
yaptığı açıklamada iftira ve hadsiz-
lik’ diyerek sert tepki gösterdi. Baş-
kan Ali Koç yaptığı açıklamada şu 
ifadeleri kullandı; “Din görevlileri 
irşat görevlileridir. Camilerimizde 
Din görevlilerinin görev ve işleyiş 
şekli Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
belirlediği kurallar çerçevesinde 
yerine getirilir. Din Görevlilerimi-
zin görevleri esnasında arka saf-
larda yaşanmış olan talihsiz olay 
zincirine Din görevlilerini dahil 
etmek son derece üzüntü vericidir. 
Cami cemaati olan iki aile arasın-
da yaşanan husumetin mübarek 
mekânlara kadar taşınması biz-
leri derinden üzmüştür. Yaşanan 
olayın adli makamlara yansıması 
ve güvenlik güçlerinin prosedüre 
uygun araştırmaları neticesinde 
camimizden görüntü alıp incelen-
mesi 5237 sayılı ceza kanunu kap-
samında gerçekleşmiş olup üçün-
cü şahıslara asla verilmemiştir. 
Yasalara göre, güvenlik kameraları 
aracılığıyla kayıt altına alınan, de-
lil veya kişisel veri niteliği taşıyan 
görüntülerin yayımlanmasının 
soruşturmanın gizliliğini, suç ve 
suçlularla mücadeleyi, temel hak 
ve özgürlükleri, özel hayatın gizlili-

ğini ve kamu düzenini 
olumsuz etkilediğine, 
bu görüntülerin ya-
yınlanmasının 5237 
sayılı Türk Ceza Ka-
nunu kapsamında suç 
niteliğinde olduğunu 
bilen Din görevlileri-
mizin cami içerisinde 
yaşanmış olay zinci-
rinin görüntülerini 
üçüncü şahıslara ver-
miştir söylemi son de-

rece haksız bir vebal almadır. Din 
Görevlilerimiz yasalar çerçevesin-
de hareket etmiş, aksi bir tutum ve 
davranışta asla bulunmamıştır. Bu 
olayın medyaya yansıtılması Din 
Görevlilerimizin görevi değildir. 
Bilindiği üzere hiç bir camide cami 
muhabiri gibi bir görev alanı bu-
lunmamakta, aksine adliye muha-
birlerinin bulunduğu, güvenlik ve 
soruşturma hakkının tek muhata-
bı güvenlik teşkilatımızdır. Olayla 
ilgili Din görevlilerimizin bazı kişi 
yada kişiler tarafından bu tarz bir 
iftiraya uğratılmaları son derece 
üzüntü verdiği gibi, görüntülerin 
kim veya kimler tarafından sızdı-
rıldığını araştırmakta bu makamın 
görevidir. Biz Din Görevlileri olarak 
görüntülerin sızdırılmasıyla değil, 
böyle tatsız bir olayın camilerimiz-
de yaşanmasından dolayı üzüntü 
içerisindeyiz. İç muhasebe yaparak 
irşat ve tebliğ vazifesinde mübarek 
mekânların kutsiyeti noktasında 
gereken hassasiyetin gösterilme-
diği camimizde herkesin doğru ve 
yanlışlarını tekrar gözden geçir-
mesini umuyoruz. Bir daha böyle 
tatsız olayların yaşanmamasını te-
menni ediyoruz” ifadelerini kullan-
dı.   MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Türkiye’nin Birleştiren Gücü’ sloganını ile yerli ve milli olma özelliğiyle dikkat çeken Orweld Gazaltı Kaynak Telleri düzenlenen program ile tanıtıldı. 
Orweld Kaynak Telleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral, yerli imkanlarla yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti 

‘Ekonomiye katkı sağlıyoruz’
‘Türkiye’nin Birleştiren Gücü’ 

sloganını ile yerli ve milli olma özel-
liğiyle dikkat çeken Orweld Gazaltı 
Kaynak Telleri düzenlenen program 
ile tanıtıldı. Bir otelde düzenlenen 
programa Orweld Kaynak Telleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Oral, şirket çalışanları ile basın men-
supları katıldı.

‘KONYA’NIN İLK GAZALTI KAYNAK 
TELLERİ FABRİKASINI KAZANDIRDIK’

Konya’da İlk gazaltı kaynak tel-
leri üretimi yapan fabrikayı Kon-
ya’ya kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden Orweld 
Kaynak Telleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Oral, “Türkiye’nin ve 
dünyanın modern teknolojileri ile 
üretim yapan Unormak Değirmen 
Makinaları şirketi olarak 33 yılı aşan 
sürede sanayi sektöründe kazandı-
ğımız tecrübelerle yeni bir yatırım 
kararı aldık. Orweld markasıyla Tür-
kiye’nin çok önemli bir alanına ya-
tırım yaparak sanayinin temeli olan 
kaynak telleri üretimine adımımızı 
attık. Bu girişimimizle, Konya’mız-
da ilk kez bir gazaltı kaynak telleri 
üretim fabrikası kurulmuş oldu. 
Bu, bizim şehrimizle birlikte gu-
rur duyduğumuz bir yatırımdır. İlk 
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, 
teveccüh gören ürünlerimiz inşallah 
şehrimizin de gurur vesilesi olur. 
Orweld Kaynak Telleri “Türkiye’nin 
Birleştiren Gücü” sloganını kullanı-
yoruz. Bu mesaj toplumların olduğu 
kadar üretimin de vazgeçilmezidir. 
İki metalin birbirine birleştirilme-
sinde kaynak teline ihtiyaç vardır 
ve değişik sektörlerde metalle ilgili 
üretim yapan çok sayıda firmanın 
ihtiyacıdır. Önce kalite sloganıyla 
üretime başladığımız işyerimizde 
müşteri memnuniyeti ilk hedefimiz-
dir” ifadelerini kullandı. 

‘İSTİHDAMA VE ÜLKE 
EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ’

Orweld olarak hem istihdama 
hem de ülke ekonomisine katkı sağ-
lamak için yola çıktıklarına dikkat 
çeken Oral, “Sanayicilerimiz, ülke-
mizin genç nüfusuna yeni istihdam 

alanları oluşturması için, yeni sektör-
lere yatırım yapmak, katma değeri 
yüksek ürünler ile ülke ekonomisine 
katkı sağlamak zorundadır. Bu üreti-
len mallar için yeni pazarlara açılma 
mecburiyeti vardır. Tüm bunlar için, 
daha çok çalışarak, yeni hedef ülke-

lere ulaşmamız gerekir. Ekonomik 
olarak yatırım yapmanın daha zor 
olduğu bir dönemde, herhangi bir 
olumsuzluğa sığınmadan, ülkemizin 
geleceği için böyle önemli bir yatırıma 
karar verdik. İnanıyoruz ki hem biz 
başarılı olacağız, hem ülkemiz ekono-

mik olarak hedeflediği ilk 10 büyük 
ekonomi arasına en kısa zamanda 
girecektir.Konya’da ilki gerçekleştir-
diğimiz bu sektörde yerli markamızı 
şehrimizin ve Türkiye’nin hizmetine 
sunduk. Tamamen yerli ve milli olan 
bu yatırım yeni olmasına rağmen 

Konya’mızın değerli sanayicileri ta-
rafından ilgi ile karşılanmış ve tüke-
tilmeye başlanmıştır. Kaliteden taviz 
verilmeden yapılan üretimimizin ka-
lite kontrol laboratuvarlarımızda ve 
ar-ge tesislerimizde geliştirmekte ve 
tüketicimize sunulmaktadır. Sg2 ve 
sg3 gazaltı kaynak teli üretimine baş-
ladık. Kısa süre sonra toz altı kaynak 
teli üretimimiz de devreye girecektir. 
Ürün yelpazemiz çeşitlenerek devam 
edecektir. Şu anda aylık 500 ton ka-
pasitesi olan tesislerimiz için yeni 
üretim hattı siparişleri verilmiş olup 
2020 yılında ve 2021 yılında yapaca-
ğımız yatırımla aylık 2.000 ton gazaltı 
kaynak teli üretimi hedefine ulaşmak 
istiyoruz” dedi.

‘KENDİ ELEKTİRİĞİNİ 
ÜRETEN BİR FABRİKAYIZ’

Orweld olarak kendi elektirik-
lerini ürettiklerine de dikkat çeken 
Oral, “Orweld fabrikamızın çatısına 
kurduğumuz güneş enerji panelle-
ri ile kendi tükettiği elektriği üreten 
bir fabrikadır. Bildiğiniz gibi, güneş 
enerjisi fosil yakıtlarla üretilen elekt-
rik enerjisinden daha sağlıklı ve çev-
reci bir enerjidir. Bu yönüyle de örnek 
bir yatırımdır. Orweld Kaynak Telleri 
değerli sanayiciler tarafından des-
teklenmekte ve kalitemiz test edil-
diğinde diğer tellerden kalite olarak 
bir farkımız olmadığı görülmektedir. 
Aldığımız hammadde ve ürettiğimiz 
teller kendi laboratuvarlarımızda 
test edilmektedir. Kaynak testleri, 
uluslararası bağımsız ve akredite la-
boratuvarlarda yapılmış ve sertifika-
lar alınmıştır. Konya ve Türkiye’nin 
yeni markası Orweld Kaynak Telleri 
ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun”  
şeklinde konuştu. Oral hedeflerinin 
sanayi şehri olan ülkelere de ihracat 
yapmak için çalıştıklarına dikkat çekti. 

 MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Koç

Mustafa Özerdem

Mustafa OralMevlüt Oral



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 14 Cemâzil-Evvel 1441  -  Rûmî: 27 Kânûn-i Evvel 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:33 07:59 13:02 15:33 17:55 19:16 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                    1°C   -2°C

Karaman             -1 °C 1 °C 

Aksaray                0 °C  3 °C

Ankara                 2 °C 3 °C
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Esnafın derdini dinliyor, çay içiyor, 
kahve içiyor, ziyaretine gidiyor ve so-
runları yerinde görüyor…

Sonrasında da ilgililere iletiyor.
Bununla da yetinmezse vekiller ile 

esnafı buluşturuyor. 
Aracılık ediyor…
Esnaf ile ilgili her konunun takipçiyi 

oluyor…
Sonuç…
Çözüm anında bulunuyor.
Kimden bahsediyorum?
Tabi ki KONESOB Başkanı Muhar-

rem Karabacak…
Servisçi esnafının sorunlarına dair 

geçen yıl onlarca girişimini biliyorum. 
Minibüsçü esnafına aynı şekilde ilgi 
gösterdiğini zaten söylemeye gerek 
yok.

Çok fazla örneğini biliyoruz. Hepsi-
ni burada yazacak değiliz.

En son takograf konusundaki giri-

şimlerini de yazmak lazım.
Malum, son zamanlarda digital 

takograf Konya’nın da gündeminde…. 
Bu konuda da Konya Esnaf ve Sa-

natkarlar Odaları Birliği’nin girişimle-
riyle dijital takograf kullanımına geçiş ta-
rihi, 10 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldı. 

Başkan Karabacak’ın bizzat kendi-
sinin paylaştığı için bu notu düşmek is-
tiyorum; Konya Milletvekilimiz Sayın 
Halil Etyemez ve KONYA Şoför, Nak-
liyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanımız Sayın Ahmet Şen’le 
birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede 
ve Genel Müdür Sayın Halil İbrahim 
Çetin ile Nakliyeci Esnafımızın sorun-
larını masaya yatırmış olduk. Göster-
miş oldukları ilgi ve destekten dolayı 
kendilerine Esnafımız adına çok te-
şekkür ederiz. Bugün yapılacak olan 
Bakanlar Kurulu Toplantısının ardın-

dan Hükümet yetkilile-
rimiz tarafından gerekli 
açıklamanın yarın yapı-
lacağı bilgisi tarafımıza 
verildi. Hayırlı olsun

Çabalar sonuç verdi 
ve uygulama ertelendi. 

Başkan Karabacak 
bir vekil gibi uğraş veri-
yor. Sonuç da alıyor. 

Ben tarif etmiyorum 
ama Konya’nın beklediği 
vekil tarifine uyuyor. 

Teşekkürler Başkan…
***

Selçuk Tıp’ta kafalar karışık!
Geçtiğimiz günlerde ‘Selçuk Tıp’ta 

döner sermaye payları  kesilmiş!’ 
başlıklı bir yazı yazmış ve Selçuk Üni-

versitesi Tıp Fakültesi’nde 
doktorların döner sermaye 
paylarının kesilmeden 650 
çalışanın döner paylarının 
sıfırlandığı iddialarını dile 
getirmiştik.

Rektör Mustafa Şa-
hin Hoca da bununla ilgili 
açıklama yapmış biz de o 
açıklamayı okuyucuları-
mızla paylaşmıştık.

Konuyla ilgili çok fazla 
dönüş aldığımı ifade etmeliyim. 

Daha doğrusu teşekkür…
Mağduyeti dile getirdiğim için…
Yeni bir gelişme olmuş ve o geliş-

meyi de paylaşayım istiyorum. 
Rektör Mustafa Şahin Hoca o ko-

nunun çözüleceğine dair çalışanlara 

söz vermiş.  Ocak ayından itibaren tüm 
mağduriyetlerin giderileceğini de ekle-
miş.

Sağlık Sen Üniversite Şube Baş-
kanı Mithat Şafak da Rektör Hoca’ya 
teşekkür etmiş.

Buraya kadar güzel de…
Bu açıklamanın hemen sonrasında 

hastane yönetiminden kafaları karıştı-
ran bir açıklama daha gelmiş.

Aynen paylaşıyorum: 

Hastane personelimize yapılacak 
katkı payı ödemelerinde yapılan işin 
zorluğu ve karşılaşılan mesleki risk-
leri dikkate alan bir ödeme sistemi 
üzerinde çalışılmaktadır. Bu konuda 
ilgisiz kişilerin yaptığı açıklamalara 
itibar edilmemesini rica ederiz. 
BAŞHEKİMLİK

Yorum yapmayacağım…
Sadece Selçuk Tıp’ta kafalar karışık 

diyelim…

BAŞKAN KARABACAK VEKIL GIBI ÇALIŞIYOR

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü” dolayısıyla Kent Plaza Alış-
veriş ve Yaşam Merkezi Müdür 
Yardımcısı Hasan Harmankaya ve 
Kent Plaza Alışveriş ve Yaşam Mer-
kezi Pazarlama ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Bilge Gürpınar Yenigün 
Gazetesini ziyaret etti. Ziyarette mi-
safirlerle Yenigün Gazetesi Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 

Solak ve Yenigün Gazetesi Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Harun Yılmaz 
ilgilendi. 

Ziyarette konuşan Kent Pla-
za Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
Müdür Yardımcısı Hasan Har-
mankaya, “Türkiye’nin en büyük 
illerinden biri olan Konya’nın en 
önemli ilçelerinden Selçuklu’da 
yükselen alışveriş ve yaşam merke-

zimiz Kentplaza’nın kapılarını, 16 
Kasım 2012’de büyük bir coşkuy-
la ziyaretçilerimize açtık. Mevlana 
şehri güzel Konya’nın çehresine 
ve yaşantısına yeni bir boyut ka-
zandırmak amacıyla yapılandırdı-
ğımız Kentplaza AVM, Konya’nın 
uluslararası tek alışveriş merkezi 
olma özelliğini taşıyor.  Etik ilkeli 
ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla bu 

zor mesleği sürdüren tüm gazete-
cilerimizin kamuoyunun da hızlı, ve 
doğru haber alabilmesi ve olaylara 
değişik açılardan bakabilmesinde 
basının rolünün çok büyük olduğu 
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nüzü kutluyor, görevlerinizde 
başarılar dilerim” ifadelerini kul-
landı.
n MEVLÜT EGİN

SELAMLIK Mecmuası 
değerleri elealdı

Selamlık Mecmuası 2019 yılı 
3. sayısı çıktı. Farkındalık ve kültü-
rel anlayış kazandırmak için çıkarı-
lan dergi yoğun ilgi gördü. Tarihi 
Medrese Kahvehanesi tarafından 
çıkarılan Selamlık Mecmuası’nda 
Hayber’in Fethi, Mekan Dengeleri-
ne Dair, Yabancılaşmış Aydın Üze-
rine Bazı Düşünceler, Mühendislik 
Göğe Bakmak mı? Türkler’de Yurt 
ve Ocak, Evrrilmiş bir gelenek: 
Komşuluk, Türk’ün Vatanı, Bireyin 
Vatansızlığı, Şehir, kent ve taşra 
ilişkileri, Evliliğe davet, Yurttan 
Sesler Korosu, Sevim Burak’ın öy-
külerinde praksis arzu, Heybenin 
ağzı bozuldu mu? 

Abdullah harmancı söyleşisi 
gibi konu başlıkları yer aldı. Der-
gi’nin başyazısında, “Kıymetli 
dostlar! Sizlerle üçüncü sayıda bu-
luşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bizi buraya getiren Allah’a hamd 
olsun. Bu dergi bizim masalımız 
demiştik. Masal devam ediyor. Bu 
toprakların ve bizim dertlerimiz-
le, anılarımızla, muhabbetimizle 
devam ediyor. Gayemiz derdimizi 
paylaşmak, muhabbete dahil ol-
maktır. Sizlere birinci sayıda me-
kan ve ikinci sayıda Türk-İslam 
sanatları hakkında bir şeyler ak-

tarmaya çalışmıştık. Bu sayıda ise 
aile, komşuluk ve yurt kavramla-
rı üzerinde durmaya çalışacağız. 
Takdir edersiniz ki bu konuları bu 
kadar sayfa içerisinde her şeyiyle 
anlatmamız mümkün değil. Diğer 
sayılarımızda da olduğu gibi konu-
yu farklı farklı yerlerden ele alma-
ya çalıştık. Kelimelerin etimolojik 
kökeninden, Hz. Ali efendimizden 
bir cenknameye, sinema eleştiri-
sinden, modern şehir algısına ka-
dar birçok konuyu dilimizin dön-
düğünce anlatmaya çalıştık. Sürç-i 
lisan olursa affedeceğinizi, eleştiri 
ve görüşlerinizi bize gönderece-
ğinizi umuyoruz. Sözü daha fazla 
uzatmadan sizleri yazarlarımızla 
baş başa bırakmak istiyorum. Dör-
düncü sayımızda yol ve yolculuk 
konularını işlemeyi planlıyoruz. 
Siz kıymetli okuyucularımızın da 
katkılarını bekliyor olacağımızı ha-
tırlatmak isterim. Sevgi, saygı ve 
hürmetlerimizle... Nasipse bu sa-
yımızla beraber bir hediyemiz var. 
Üzerinde, dergide işlediğimiz aile, 
komşuluk ve yurt kavramlarını an-
latan çizimler olan kitap ayraçlarını 
dergimizle beraber size ulaştıraca-
ğız” sözlerine yer verildi.
n BERKCAN BAŞ

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek kursiyerleri ile 
biraraya geldi. Poçanoğlu Konyalıların Kur’an-ı Kerim’e olan hassasiyetine dikkat çekti

Konya, Kitabı’nı okuyor 
Kur’an-ı Kerim okumayı öğ-

renmek, bilenlerinde daha akıcı 
okumasını sağlamak amacıyla Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursu tarafından 
düzenlenen akşam kurslarında yeni 
sezon geçtiğimiz aylarda eğitimlere 
başlamıştı. Kursiyerleri İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı.

‘KURSUMUZUN KAPISI 7’DEN 70’E 
HERKES AÇIK’

Kur’an-ı Kerim okumayı öğ-
renmek, bilenlerinde daha akıcı 
okumasını sağlamak amacıyla Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursu tarafından 
düzenlenen akşam kurslarında yeni 
sezon başladı. Kursların tamamen 
ücretsiz şekilde düzenlendiğini dile 
getiren Hacı Hasanbaşı Kur’an Kur-
su Yöneticisi Abdülkerim Yılmaz, 
“2019-2020 eğitim ve öğretim yılın-
da Kur’an-ı Kerim okumayı öğren-
mek için 17 Eylül Salı günü akşam 
kursu açılış programını coşkulu bir 
şekilde gerçekleştirdik. Öğretmen, 
memur, esnaf, işçi vb. tüm meslek 
gruplarından onlarca insanımızın 
buradaki ortak noktası Kur’an’ı öğ-
renme aşkıdır. Gündüz iş mesaisin-
de olanlar akşamları Kur’an-ı Kerimi 
öğrenmek için buluşmaktadırlar. 
Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursunun 
kapıları 7’den 70’e herkese açık ve 
ücretsizdir” ifadelerini kullandı.
BAY VE BAYANLARA KUR’AN HIZMETI

 Kurslarında gündüzleri bay ve 
bayanlara, akşamları da baylara hiz-
met verdiklerini belirten Abdülke-
rim Yılmaz, “Hacı Hasanbaşı Kur’an 
Kursu “Alo Kur’an Öğrenmek İsti-
yorum” projesi kapsamında; 2019–
2020 eğitim ve öğretim yılında er-
keklere yönelik akşam kursları Salı 
ve Cuma günleri 19.30- 22.45 saat-
leri arasında 19 sınıfta 17 öğretici ve 
yaklaşık 400 kursiyerimiz Kur’an-ı 
Kerim ve dini bilgiler eğitim almak-
tadır. Hacı Hasan başı Kur’an Kursu 
programı gündüz bay ve bayanlara, 
akşam ise yalnızca baylara hizmet 
vermektedir. Kayıt için kursumuza 
09: 00 ila 17: 00 saatlerinde bizzat 
gelerek veya 0332 351 45 30 nolu 

telefondan bizlere ulaşarak başvura-
bilirler” diye konuştu. 

KONYALILARA KURANI KERIM 
ÖĞRETIYORUZ

Kursiyerleri ziyaret eden ve 
Yenigün Gazetesine özel açıklama-
larda bulunan İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, “Alo Kur’an Öğrenmek 
İstiyorum” projesi kapsamında es-
naf, sanatkar, sanayi de çalışan işçi 
ve çırak kardeşlerimiz olmak üzere 
Kur’an öğrenmek isteyen Konyalıla-
ra Kuran-ı Kerim öğretiyoruz.  Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursunda 19 sı-

nıfta 517 Kuranı kerim öğrenen kar-
deşimiz var. Haftada 2 gün devam 
ediyor. 

Gerçekten büyük gayretle kurs-
larımız devam ediyorlar. Akşam 
Kuran kursumuzu ziyaret ederek 
kursiyerlerimize ‘Beşikten mezara 
kadar ilim öğrenmeyi Resulullah 
Efendimiz bizlere emrediyor. Buna 
şimdi hayat boyu öğrenme diyor-
lar.  İnşallah bu öğrenme gayretimiz 
hem bizim ömrümüzü, kalbimizi, 
hanelerimizi bereketlendirecek. İn-
şallah hocalarımızın ve kursiyerle-

rimizin gayreti, Kuranı Kerime sa-
rılmamızdan dolayı milletimizi aziz 
edeceğini ifade ettim. Kurslarımıza 
olan ilgi bizleri oldukça mutlu edi-
yor. Kuranı kerim bir şifa kaynağıdır. 
Bu çalışma heyecan verici bir çalış-
ma. Konya’da Kuranı kerim yoğun 
bir şekilde elhamdülillah okunuyor. 
Kuranı kerim anlaşılmak için gayret 
ediliyor. Konyalı hemşerilerimiz Al-
lah’ın emirlerine sımsıkı sarılması 
için gayret ediliyor” ifadelerini kul-
landı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kent Plaza’dan Yenigün’e ziyaret
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Bozkır’a 8 derslikli okul için imzalar atıldı
Konya Büyükşehir Bele-

diyesi ve hayırsever Osman 
Yaren tarafından Bozkır’a 8 
derslikli okul kazandırılma-
sına ilişkin protokol Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve hayır-
sever Osman Yaren tarafın-
dan imzalandı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi ile hayırsever 
Osman Yaren tarafından Boz-
kır’a kazandırılacak okulun 
yapımına ilişkin protokol 
imzalandı. Konya Valiliği’n-
de gerçekleştirilen törende 
konuşan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, hayırsever Konyalı 
vatandaşların devlete ve mil-
lete yardımcı olmak anlamın-
da ellerinde olan imkanları 
her vesileyle seferber ettiğini 
belirterek, “Osman Yaren 
adlı vatandaşımız İstanbul’da 
yaşamasına rağmen mem-
leketini unutmamış Bozkır 
ilçemize Zengibar Anadolu 
Lisemizin bahçesine bir okul 

yaptırmak üzere müracaatta 
bulundu. 2 milyon liralık bir 
katkıda bulunacak. Büyük-
şehir Belediyemiz de geriye 
kalan kısmını tamamlayacak 
ve çocuklarımızın daha kon-
forlu ve daha ilimsel verilere 
uygun eğitim öğretim yap-
malarına zemin hazırlamış 
olacak. İlimize güzel bir eser 
kazandırmış olacağız. Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza 
ve Osman beye teşekkür edi-

yorum” dedi. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da Büyükşehir 
Belediyesi olarak eğitime ver-
dikleri desteğin bundan sonra 
da devam edeceğini ifade etti. 
Başkan Altay, Bozkır’a kazan-
dırılacak okulun Konya’ya ve 
bölge insanına hayırlı olma-
sını dileyerek hayırsever Os-
man Yaren’e teşekkür etti. 
Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük ve hayırsever Os-
man Yaren tarafından im-
zalanan protokol ile; Bozkır 
Zengibar Anadolu Lisesi bah-
çesine yapılması planlanan 8 
derslik, 16 derslik ve spor te-
sisinden oluşan kompleksin 8 
derslikli kısmı hayırsever Os-
man Yaren ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
yaptırılacak. n HABER MERKEZİ

‘Türkler daha çok kısa 
yollar tespit etmiş’

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği tarafından her hafta Kılıçaslan 
Konferans Salonunda  düzenlenen 
Selçukya Sohbetlerinde bu hafta  
Yolların Tanıkları-Anadolu Selçuk-
lu Kervansarayları konuşuldu.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin yapmış olduğu açılış 
konuşmasında; Anadolu’ya 300 
yıla yakın hükmeden Selçuklular 
bu coğrafyada hanlar, kervansa-
raylar, medreseler, hamamlar, 
kaleler, tersaneler ve camiler gibi 
sayısız eser inşa etti. Üstelik bunu 
‘Moğol İstilası’yla baş etmeye ça-
lışırken yaptılar. Örneğin bugün 
Konya’ya ,Karaman’a,Akşehir’e 
,Beyşehir’e baktığımızda  hep Sel-
çuklu eserlerini görürüz. Yapımcı 
ve Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Dı-
varcı, Yolların Tanıkları Anadolu 
Selçuklu Hanları ile Kervan Belge-
seli hakkında bilgi vererek, “Türk-
ler, daha kısa yol ve güzergâhlar 
tespit etmiş” dedi. Büyük Selçuk-
lu İmparatorluğu ve devamı olan 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin sis-
temi üç önemli temel, okul, ticaret 
ve askeri güç üstüne kurduklarını 
söyleyen konuşmacı bu politiklarla 
Anadolu da tarih boyu görüleme-
miş bir zenginlik sağlandığını Ala-
adin Keykubat döneminde zekat 
verilecek kimse bulunmadığının 
kayıtlara yansıdığını dile getirdi.
Türklerin tarih sahnesine çıkışıyla 
birlikte İpek Yolu’nun önem ka-
zandığına işaret eden Dıvarcı, “Bir 
huzur, ticaret, güven ve hoşgörü 
havzası olarak önem arz eden İpek 
Yolu, asıl önemini Karahanlı, Gaz-
neli ve Büyük Selçuklu dönemiyle 
kazanıyor. Türkler deve kervanla-
rının yürümesine müsait daha kul-
lanışlı daha kısa yol ve güzergâhlar 
tespit ediyorlar” dedi. Hanların 

bütün kapılarının doğuya baktığını 
ve bu hanlarda, hamam, mescid, 
ocak, hayvan barınakları ile insan-
ların kaldığı odalar bulunduğunu 
ifade eden Dıvarcı, Anadolu’da-
ki en büyük hanın Aksaray’daki 
Sultanhanı olduğunu ve ihtişamlı 
bir yapısı bulunduğunu söyledi. 
Dıvarcı, Selçuklu sanatı ve Divriği 
Ulu Camisi ile ilgili olarak da şu ifa-
deleri kullandı: “Dünya tarihçileri 
ile mimarlar, ‘Dünyada hiçbir eser 
kalmasa Divriği Ulu Camii tek ba-
şına Selçuklu mimarisinin ulaştığı 
kemalatı ispat etmeye yeterlidir.’ 
Divriği Ulu Camisi olağanüstü bir 
yapı olarak ölmeden görülmesi 
gereken yapılar arasında yer alı-
yor. Ayrıca Selçuklu sanatıyla ilgili 
olarak Konya Alâeddin, Beyşehir 
Eşrefoğlu ile Divriği Ulu Camiinin 
mihrap ve minberleri olağanüs-
tüdür. Dünyada eşi ve benzerleri 
yoktur. Çivi kullanılmadan geçme 
tekniğiyle ve kündekârı olarak ya-
pılmışlardır.”

Kervan projesinin belgesel ve 
kitaptan oluştuğunu anlatan Pro-
je Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
ve THY ana sponsorluğunda haya-
ta geçirilen Kervan Belgeselinin bir 
çok destekçisi olduğunu ve Türki-
ye de 4K tekniği ile çekilen ilk bel-
gesel olduğunu söyledi.

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Başkanı Av. Fatma Şeref Polat ise 
Selçukluların mirasçısı olarak  Ker-
van Projesinden gurur duyduğunu 
ifade ederek  Fotoğraf sanatının 
duayen isimlerinden Ahmet Kuş 
ile beraber  Araştırmacı Yazar İb-
rahim Dıvarcı’ya günün anısına 
plaket takdim etti.Program çekilen 
hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazineye devredilen alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Konya Teknoloji Endüstri Böl-
gesi olarak ilan edildi. Alınan kararın katma değeri yüksek üretim noktasında bir dönüm noktası olduğu vurgulandı 

‘Dönüm noktası!’
Selçuklu İlçesi Ankara Yolu üze-

rinde Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından hazineye devredilen 
alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi 
olarak ilan edildi. Konya’da kurulan 
ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
A.Ş.’nin ardından yanında bulu-
nan 1.5 milyon metrekarelik alanın 
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi 
ilan edilmesinin Konya sanayisine 
ve üretimine büyük katkı sağlaya-
cağını vurgulayan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“ASELSAN Konya yatırımı için be-
lediye olarak hazineye devrettiğimiz 
alanda kurulacak fabrika şehrimiz 
için önemli bir başlangıç, sanayimiz 
için önemli bir atılım olacaktır; Kon-
ya’mız, savunma sanayinde bir mer-
kez haline gelecektir. Onun yanında 
bulunan belediyemize ait 1.5 milyon 
metrekarelik araziyi yine Konya sa-
nayisinin gelişimi için Milli Emlak’a 
devretmiştik. Bu alanın Konya Tek-
noloji Endüstri Bölgesi ilan edilme-
siyle ilgili bugün Resmi Gazete’de 
Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlan-
dı. Şehrimiz için büyük bir kazanım 
olan bu karar için Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Genel Başkan Yardımcımız Leyla 
Şahin Usta Hanımefendi’ye, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mus-
tafa Varank’a, Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve 
milletvekillerimize şükranlarımı arz 

ediyorum. Konya’mıza hayırlı olsun” 
dedi. Başkan Altay, Teknoloji En-

düstri Bölgesi ile birlikte Konya’ya 
nitelikli sanayi kuruluşlarının gele-

ceğini, böylece Konya’nın üretimi 
için önemli bir AR-GE ve teknolojiye 
sahip olunacağını da sözlerine ekle-
di.

DÖNÜM NOKTASI
Konuyla ilgili Konya Sanayi Oda-

sı (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü de 
bir açıklama yaptı. Konya Teknoloji 
Endüstri Bölgesi’nin Konya’nın yük-
sek katma değerli üretim gelece-
ğinde dönüm noktası olacağını vur-
gulayan Kütükcü, “Konya, 2 milyar 
doların üzerinde ihracatı, 80 değişik 
alt sektörde üretim yapan sanayi 
alt yapısı, organize sanayi bölgeleri, 
özel sanayi siteleri ile Türkiye’nin 
önde gelen sanayi üretim merkez-
lerinden birisi haline gelmiştir. İn-
şallah şehrimizde Aselsan yatırımını 
da kapsayan toplam 1 milyon 581 
bin metrekare alanın Konya Tekno-
loji Endüstri Bölgesi ilan edilmesi, 
şehrimizin tüm kazanımlarına yeni 
bir ivme katacak, Konya’nın yüksek 
katma değerli üretim geleceğinde 
dönüm noktası olacaktır. 

Bu tarihi kararın şehrimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nımız Mustafa Varank, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay, Aselsan Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a teşekkür etti. 

Konya Mali Müşavirler Odası-
nın üyelerine ve stajyerlerine yö-
nelik eğitim faaliyetlerine “7194 
Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında 
yapılan güncel değişiklikler“ bilgi-
lendirme semineriyle devam edildi. 
Seminer sunumu YMM Melih Kara 
tarafından yapıldı.  Seminere çok 
sayıda Oda üyesi ve stajyeri katıldı.

Seminer açılış konuşmasını 
yapan Başkan Abdil Erdal; ”Bilgi 
teknolojisinde yaşanan gelişmeler 
ve yenilikler, sosyal, kültürel ve 
ekonomik alandaki gelişmelerin 

hızını artırmış ve bu durum aynı 
zamanda, dijital hizmet sunan şir-
ketlerin ticari faaliyette bulunması-
na da imkân tanımıştır. Bu sebeple 
7194 sayılı kanunda dikkat çeken 
en önemli husus Dijital hizmet ver-
gisi olmuştur. Ayrıca 7194 sayılı 
kanunla birlikte Dijital Hizmet Ver-
gisi, Konaklama Vergisi ve Değerli 
Konut Vergisi adı altında üç yeni 
vergi daha ihdas edilmiştir. Alt baş-
lıklar olarak bahsedecek olursak, 
Gelir Vergisi Tarifesinin Değişti-
rilmesi, Yıllık 500 Bin TL Üzerinde 

Ücret Elde Edenlerin Beyanname 
Vermesi, Belirli Bir Tutarda Taşıma 
Bedelinin Gelir Vergisinden İstis-
na Tutulması, Binek Otomobillerin 
Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi, 
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Ver-
gi İndirimi Uygulaması, Sporculara 
Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Öde-
meler, Kanun yolundan vazgeçme 
seçeneği, İzaha Davette Sürelerin 
30 Güne Çıkarılması ve Değerli Ko-
nut Vergisi gibi birçok önemli konu 
başlığını bugün detaylı şekilde se-
minerimizde ele alacağız. 2019 yı-

lının son yarısında birçok eğitim ve 
sosyal faaliyete Oda kurullarımızla 
birlikte imza attık. 2020 yılında da 
bu faaliyetlerimiz aralıksız devam 
edecek. Daha önce yapılmamış 
olan Bağımlı meslektaşlarımızla 
istişare çalıştayı, Haksız rekabet ça-
lıştayı, Odamızda yapacağımız diji-
tal yenilikler ve meslektaşlarımıza 
yönelik sosyal faaliyetler gibi birçok 
faaliyetimizi siz değerli meslektaş-
larımızın katılımıyla gerçekleştire-
ceğiz” şeklinde belirtti.
n HABER MERKEZİ

Konya SMMMO’da bilgilendirme semineri

Memiş Kütükcü 
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Okullar çiçek açmaya devam ediyor Selçuklu Alaeddin İlkokulu kan verdi
Konya İnsan Mektebi Kültür 

Davası kapsamında yürütülen 
“Okullarımız Çiçek Açıyor” Pro-
jesi’nin uygulandığı okullardaki 
öğrencilerin, yetiştirdikleri çiçek-
lerden birer tanesini İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük’e hediye 
ettiler. Projeyle ilgili yapılan bilgi 
paylaşımında, İl Milli eğitim Mü-
dürlüğü tarafından, Büyükşehir 
Belediyesiyle işbirliği içerisinde 
yürütülen projenin, öğrencilerde-
ki sorumluluk duygusunu artır-
mayı hedeflediği vurgulandı.  İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı 
Salonunda 08 Ocak 2020 tarihin-
de düzenlenen programda İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
“Okullarımız Çiçek Açıyor” proje-
sinin önemine değinerek projenin 
yürütülmesinde emeği geçen öğ-
renci, öğretmen ve okul yönetici-
lerine teşekkür etti. Öğrencilerin 
yetiştirdikleri çiçeklerden Konya 

Büyükşehir Belediyesine de hedi-
ye edecekleri belirtildi. 

Programa Büyük’ün yanı sıra 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları 

Servet Altuntaş ve Okan Tekka-
lan, okul müdürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı.

 HABER MERKEZİ

Konya İnsan Mektebi Kültür 
Davası kapsamında yürütülen 
“Okulumda ‘Kampanya Var” 
Projesi çerçevesinde, Selçuklu 
Alaeddin İlkokulu’nda Türk Kızı-
layı ile işbirliği içerisinde düzen-
lenen etkinlikle öğretmenler ve 
veliler kan bağışında bulundu. 

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler 
tarafından hazırlanan kan bağı-
şını teşvik edici materyallerin yer 
aldığı sergiyi gezen İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Seyit Ali Büyük, 
kan bağışında bulunan öğrenci 
velileriyle sohbet ederek onla-
ra bu duyarlı davranışlarından 

dolayı teşekkürlerini iletti. Okul 
yöneticilerinden ve Türk Kızılayı 
görevlilerinden etkinlik hakkında 
bilgi alan İl Müdürümüz, daha 
sonra öğretmenler odasına ge-
çerek okuldaki öğretmenler ile 
hasbihal etti.

 HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde, kış şartlarından 
olumsuz etkilenen sokak hayvan-
ları için seyyar barınaklar yapıldı. 
Olumsuz kış şartlarında sokak hay-
vanları için alınan önlemler çerçe-
vesinde sokak köpekleri ile kediler 

için barınaklar yapan Kulu Beledi-
yesi, ahşaptan yapılan kulübeler ile 
çift katlı kedi barınaklarını ilçede 
belirlenecek yerlere yerleştirecek. 
Barınaklarda hayvanların yiyecek 
ihtiyaçları ise görevliler tarafından 

lokantalar, kasaplar, fırınlar ve va-
tandaşların çöp konteynerlerinin 
yanına bıraktıkları yemek artıkları 
toplanarak temin edilecek. Günün 
belirli saatlerinde toplanan yiye-
cekler, kulübelerin yanına bırakı-

larak hayvanların barınaklara alış-
ması sağlanacak. Kulu’da 10 adet 
köpek evi ve barınağı ile 5 adet çift 
katlı kedi evi ve barınağı yapılacağı 
bildirildi.

 İHA

Beyşehir’de ulaşıma 
kapalı yol kalmadı

Beyşehir ilçesinde, kar yağışı-
nın olduğu dış mahallelerde Bele-
diye ekipleri tarafından yürütülen 
çalışmalarla ulaşıma kapalı yol kal-
madığı bildirildi.

Beyşehir’de ilçe merkezi ve 
bazı dış mahallelerde günlerdir et-
kili olan ve aralıklarla devam eden 
kar yağışı sonrasında Beyşehir Be-
lediyesi’nin başlattığı karla müca-
dele çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Beyşehir Fen İşleri Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen Park ve 
Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekiplerinin de zaman zaman 
destek verdiği, özel sektörden iş 
makinası kiralama yöntemiyle 
güçlendirilerek oluşturulan karla 
mücadele ekiplerinin sorumluluk 
sahasındaki mahalle yollarının ya-
nısıra, yayla yolları ve ilçe merkezi 
ile dış mahallelerin bağlantılarını 
sağlayan güzergahlarda da mesai 
yürüttüğü belirtildi.

Karla mücadele ekiplerin yol-
ları ulaşıma açtıktan sonra şimdi 
de kar yüksekliği 70 santimi aşan 
av tüfeği sektörünün önemli mer-
kezlerinden Huğlu ve Üzümlü 
mahallelerindeki okul bahçeleri 
ile fabrikaların bahçelerinde kar 
temizliğine yönelik mesai gerçek-
leştirdiği, ayrıca ulaşıma açılan yol-
larda genişletme faaliyetleri yürüt-
tüğü kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan 
açıklamada, “Beyşehir’de Pazar 
günü gece saatlerinden bu yana et-
kili olan ve aralıklarla devam eden 
kar yağışının ardından karla müca-
dele konusunda mesaiye başlayan 
oluşturduğumuz ekiplerimiz, bazı 
güzergahlarda 70 santim yüksek-
liğe ulaşan kar yüksekliğine ve 
zaman zaman tekrar tekrar kapan-
masına rağmen durmayarak ulaşı-
ma kapalı yol bırakmamıştır. Var-
diya usulü olarak 24 saat boyunca 
çalışan ve hiç kontağı kapatılma-
yan iş makineleriyle yürütülen ça-

lışmalar halen yollarda genişletme 
faaliyetleri olarak devam etmek-
tedir. Ekiplerimiz yoğun kar ya-
ğışı nedeniyle eğitime ara verilen 
dış mahallelerimizdeki okulların 
bahçeleri ile av tüfeği üretiminin 
önemli merkezlerinden Huğlu ve 
Üzümlü gibi mahallelerde bulu-
nan fabrikaların bahçelerinde de 
elektrik kesintileri nedeniyle zor 
günler geçirerek faaliyetlerine bir 
süre ara vermek durumunda kalan 
sanayicilerimize bir nebze de des-
tek olmak amacıyla kar temizliğine 
yönelik mesai gerçekleştirmekte-
dir. Ekiplerimiz ayrıca, Doğanbey 
merkezde kar olmamasına rağ-
men bu yerleşim merkezine bağlı 
yaylalarda ve yüksek kesimlerde 
de zor şartlar altında hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşlarımıza yardım-
cı olmak amacıyla yollarını ulaşı-
ma açık tutma noktasında yoğun 
bir çaba göstermiş, hatta mahsur 
kalan bazı vatandaşlarımızın da iş 
makinelerinin yönlendirilmesiyle  
kurtarılması sağlanmıştır” denildi.

Öte yandan, Beyşehir Belediye 
Başkanımız Adil Bayındır da yap-
tığı açıklamada, yürütülen karla 
mücadele konusunda etkin bir 
performans sergileyen Beyşehir 
Belediyesi’nin ilgili birimlerinin 
amirleri ile çalışanlarına teşekkür 
ederken, “Gerek Beyşehir merkez-
de, gerekse yoğun kar yağışının 
görüldüğü dağ köylerimizde karla 
mücadele konusunda üstün bir ça-
lışma sergileyen personelimizi teb-
rik ediyor, gözlerinden öpüyorum. 
Vatandaşlarımızın karla mücadele 
çalışmaları konusundaki memnu-
niyetini görmek, bu yöndeki olum-
lu söz, dönüş ve paylaşımlar bizleri 
de ziyadesiyle mutlu etmektedir. 
Biz her zaman halkımızın hizmet-
karı olduğumuzu gururla ifade et-
meye devam edeceğiz” şeklinde 
sözlere yer verdi.

 HABER MERKEZİ

Muhtarlarla biraraya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2020 ve sonrası hayata geçecek projelerle Meram, 
marka değerine artı değerler katacak ve insanların yaşamaktan büyük keyif aldığı bir ilçe olacak” dedi

‘Meram’ın marka 
değerini artıracağız’

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, 2019 yılı değerlendirmele-
ri ve 2020 yılında yapılacak projeler 
programını görüşmek üzere Meram 
Muhtarlarıyla buluştu. Fahrünnisa 
Hatun Kültür Merkezinde gerçekle-
şen buluşmaya Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Ak Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, Meram 
Belediye Başkan Yardımcıları ve 
Birim Müdürleri ile Meram Ziraat 
Odası Başkanı Murat Yağız, Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi 
Demir, Meram Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Ahmet Taşdemir, Çiftçi 
Mallarını Koruma Başkanı Selim 
Altıntürk ve 69 Mahalle Muhtarı 
katıldı.  

 “2019 MERAM İÇİN BİRÇOK 
AÇIDAN KAZANÇ YILI OLDU” 
2019 yılının birçok yönden Me-

ram için bir kazanç yılı olduğunu 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, yapılan çalışmalar 
ve hayata geçen projeler hakkın-
da muhtarlara kısa bilgiler verdi. 
Seçim öncesinde tüm mahallelere 
gerçekleştirdiği ziyaretlerinde ver-
diği ‘Meram’ı oturduğumuz yerden 
yönetmeyeceğiz” sözünü hatırlatan 
Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana bu sözümüzü tut-
tuğumuza sizler de şahit oldunuz. 
Tüm mahallelerimizi karış karış 
dolaştık. Bazılarına 3-4 kez gittik. 

Meram’da en kolay iş başkana ulaş-
mak. Bunada en yakın olarak yine 
sizler şahit oldunuz. Biz muhtar-
larımızı belediyemizin bir parçası 
olarak görüyoruz. Bu anlayışımızın 
sonucu olarak 9 ay boyunca güzel 
bir birliktelik ve çalışma sergiledik. 
Sizler mahallelerimizin, belediye-
mizin ve bizim yükümüzü alan yol 
arkadaşlarımızsınız. Desteklerinizle 
belediyemize sorununu çözmek için 
gelen hemşehrilerimizin sayısı azal-
dı. Birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı 
önümüzdeki yıllarda artırarak de-
vam edeceğiz” diye konuştu.  

 “ALGI OPERASYONLARINI 
EN İYİ BERTARAF EDECEK 

MUHTARLARIMIZDIR” 
Sözlerine, ‘Başkan Mustafa Ka-

vuş’a rahatlıkla ulaşıp sorunlarınızı 
çözdüğünüz için beni unuttunuz’ 
espirisi ile başlayan Ak Parti Me-

ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, 
muhtarların ve mahallelerin sorun-
larının hızlı bir şekilde çözülmesin-
den dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Konuşmasında ülke ve 
dünya siyaseti ile ilgili açıklamalar-
da bulunan Dolular, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Türkiye artık kendi oto-
mobilini, hava araçlarını, gemi ve 
denizaltılarını yapabilen büyük bir 
ülke. Ülkemiz büyüdükçe sıldırılar 
artıyor. Bu saldırıların artmasıyla da 
siz muhtarlarımızın aslında görevi 
bir kat daha artıyor. Gündemimi-
zi meşgul etmeye çalışanlara karşı 
vatandaşlarımızla iç içe olan sizler 
vatandaşlarımıza işlerin iç yüzünü 
anlatmakla mükellefsiniz. Ülkemize 
karşı yürütülen algı operasyonlarını 
bitirmeyi en iyi başaracak olan siz-
lersiniz. Birlik, beraberlik ve bütün-
lüğümüzü artıracak olanlarda siz-

lersiniz. Sadece fiziki konularda ve 
yatırımlarda değil, eğitimden tarı-
ma, sosyal faaliyetlere kadar her ko-
nuda bizlerde sizlerin yanınızdayız.” 
“HİZMETLERİMİZİ BUGÜNE KADAR 
İSTİŞARE İLE GERÇEKLEŞTİRDİK” 

Meram’da ki görevinde üçüncü 
yılını doldurduğunu ifade ederek 
sözlerine başlayan Meram Kayma-
kamı Resul Çelik ise bu süre zar-
fında hiçbir zaman ‘Biz yaptık oldu’ 
ya da ‘Ben hizmeti yapıyorum, ister 
beğenin, ister beğenmeyin’ anlayışı 
taşımadıklarını kaydetti. Kamu hiz-
metlerinde istişareye ve her kesimin 
görüşlerine saygı gösterdiklerini ve 
önem verdiklerini belirten Çelik, 
“Biz çalışmalarımızı, yatırımlarımı-
zı halkın teveccühünü kazanarak 
muhtarlık görevi tevdi edilen siz 
muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. 
Biz yola sizlerle birlikte çıktık. Bu 
nedenle bu yol hak yolu, hizmet 
yoludur. Bu yolda sevgi, birlik, bera-
berlik ve kardeşlik olduğu müddetçe 
başarılı oluruz. Sizlere hizmet et-
mek bizlerin boynunun borcu. Aynı 
zamanda bu hizmetin yerinde ve 
zamanında yapılması gerekiyor. Bu-
güne kadar olduğu gibi bugünden 
sonrada hizmet yolunda arkadaşlığı-
mız devam ederse, bizi ve Meram’ı 
başarılı günler bekliyor” şeklinde 
konuştu. 

 HABER MERKEZİ

Sokak hayvanları için barınak yaptılar

Mustafa Kavuş Resul Çelik Mustafa Dolular
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Dolandırdılar ama polisten kaçamadılar!
Aksaray’da kendilerini hurdacı 

olarak tanıtan 4 kişi, 2 iş adamını 
780 bin TL dolandırıp kaçmak is-
terken polis tarafından yakalandı.

Olay, Meydan Mahallesi’nde 
bir bankada yaşandı. Edinilen bil-
giye göre, Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. 
(30) ve M.K. (32) kendilerini hurda-
cı olarak tanıtarak Aksaray’da geri 
dönüşüm şirketi olan Şaban A. (34) 
ve ortağı Ramazan S. (36) ile tele-
fonla görüştü. 

4 şüpheli, ellerinde yüklü mik-
tarda hurda olduğunu ve satmak 
istediklerini belirtmesi üzerine iş 
adamları Şaban A. ve ortağı Ra-
mazan S. 780 bin TL’lik hurda si-
parişi verdi. Anlaşmanın ardından 
Şaban A. ve ortağı Ramazan S. 
İzmir’e belirtilen adrese hurdaları 
almaları için kamyon gönderdi. Bu 
sırada parayı almak için İzmir’den 
Aksaray’a gelen 4 kişi, Şaban A. ve 
ortağı Ramazan S. ile bankada bu-
luşarak 780 bin TL’yi aldı. Hurdala-
rın kamyonlara yüklenip gün içinde 

yola çıkacağını belirten 4 şüpheli 
daha sonra Aksaray’dan ayrılmak 
için geldikleri 35 GE 3042 plakalı 
otomobille kent merkezinden ayrıl-
dı. 4 şüphelinin ayrılmasının ardın-
dan Şaban A. ve ortağı Ramazan 
S. İzmir’e gönderdikleri kamyon 

şoförünü arayarak hurdaları alıp al-
madığını sordu. Kamyon şoförünün 
belirtilen adreste hurda olmadığını 
ve adreste bulunan insanların bir 
şey bilmediğini söylemesi üzerine 
dolandırıldıklarını anlayan 2 ortak 
durumu hemen polise bildirdi.

SULTANHANI İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ 

ŞÜPHELİLERİ KAÇARKEN YAKALADI
İhbar üzerine harekete geçen 

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekipleri şahısların 
Konya istikametine ayrıldığını tes-

pit etti. Bunun üzerine yol üzerinde 
bulunan Sultanhanı İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne bilgi veren asayiş 
ekipleri, otomobilin Sultanhanı isti-
kametine geldiğini ve yolda güven-
lik önlemi alınmasını söyledi. Sul-
tanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü 

ekipleri harekete geçerek Aksaray 
- Konya karayolu üzerinde geniş 
çaplı güvenlik önlemleri aldı. Gelen 
otomobilin kaçma riskine yönelik 
depolama yaparak trafiği kontrol 
altına alan Sultanhanı İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 35 GE 3042 
plakalı aracı durdurup 4 şüpheliyi 
de yakalayarak gözaltına aldı. Ekip-
ler araçta yaptığı aramada poşet ve 
çantalar içinde bulunan 780 bin 
TL’yi de ele geçirdi. Aksaray İl Em-
niyet Müdürlüğünden gelen ekip-
lerle birlikte yakalanan şüpheliler 
Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlü-
ğüne götürüldü. Burada gerekli in-
celeme ve araştırmaların yapılma-
sının ardından 4 şüpheli Aksaray’a 
getirilerek Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde alınan sağlık raporla-
rının ardından sorgulanmak üzere 
İl Emniyet Müdürlüğüne götürül-
dü. Olayla ilgili soruşturma başla-
tılırken, şüphelilerin sorgularının 
ardından Aksaray Adliyesine sevk 
edileceği öğrenildi. n İHA

Konya’da FETÖ soruşturması 
kapsamında, aralarında eski Selçuk 
Üniversitesi rektörü Hakkı Gökbel’in 
de bulunduğu 35 sanığın yargılandı-
ğı davada 14 sanığın beraatine, 21 
sanığın dosyasının ayrılmasına karar 
verildi. Konya 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen duruşmaya tu-
tuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 
İddia makamı, esasa ilişkin verdiği 
mütalaasında, 2 sanığın “Silahlı te-
rör örgütü üyesi olmak”, bir sanığın 

“Silahlı terör örgütüne bilerek ve is-
teyerek yardım etme” suçundan ce-
zalandırılmasını, 14 sanığın delil ye-
tersizliğinden beraatini ve Gökbel’in 
de aralarında bulunduğu 18 sanığın 
ise dosyasının ayrılmasını talep etti. 
Mahkeme heyeti, 14 sanığın “Silahlı 
terör örgütü üyesi olmak” suçlama-
sından delil yetersizliği gerekçesiyle 
beraatini, Gökbel’in de aralarında 
bulunduğu 21 sanığın dosyasının 
ayrılmasını kararlaştırdı. n AA

Gözaltına alınan 9 
kişi serbest bırakıldı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a 
yönelik operasyonda gözaltına alı-
nan 9 zanlı serbest bırakıldı. Cum-
huriyet Başsavcılığınca, örgüt adı-
na kentte faaliyet gösterdiği iddia 
edilen silahlı terör örgütü DEAŞ’e 
yönelik soruşturma kapsamında 
bir kişi daha gözaltına alındı. Böy-
lece gözaltına alınanların sayısı 9’a 
yükseldi. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen 
zanlıların tamamı, çıkarıldıkları 

nöbetçi sulh ceza hakimliğince ser-
best bırakıldı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü 
DEAŞ’e yönelik soruşturma kapsa-
mında, örgüt adına kentte faaliyet 
gösteren 9 şüpheli hakkında yaka-
lama kararı çıkarılmış, İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu-
besi ekipleri 26 Aralık’ta şüphelile-
rin evleri ve illegal eğitim kurum-
larına düzenlenen operasyonda 8 
kişiyi gözaltına almıştı. n AA

15 yıl önce cinayete kurban giden Necati Keleş’in, kahvesine konulan 
uyuşturucu ilacın ardından kabloyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Önce uyuttular,
sonra öldürdüler!

Konya’da 15 yıl önce kaybolduk-
tan sonra cinayete kurban gittiği öğ-
renilen ve kemikleri gömüldüğü yer-
den çıkarılan Necati Keleş’in karısı, 
kayınbiraderi ve akrabası tarafından 
kahvesine uyuşturucu ilaç konul-
duktan sonra boğulup öldürüldüğü 
ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alı-
nan Necati Keleş’in eşi, kayınbiraderi, 
üvey oğlu ve akrabası adliyeye sevk 
edildi. Edinen bilgiye göre, 19 Kasım 
2005 tarihinde Necati Keleş’ten ha-
ber alamayan annesi Ayşe K., polise 
kayıp başvurusunda bulundu. Kay-
bolduğu yıl 31 yaşında olan Necati 
Keleş yaşadığı Çumra ilçesi ve çevre-
sinde yapılan tüm aramalara rağmen 
bulunamadı.

NECATİ KELEŞ’İN EŞİ VE YAKINLARI 
GÖZALTINA ALINDI

15 yıl boyunca kayıp olan Ne-
cati Keleş’le ilgili Çumra Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından yeniden 
soruşturma başlatıldı. Soruşturma 
dosyası kapsamında Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri, çalışmalarını kayıp Necati 
Keleş’in öldürüldüğü ihtimali üzerin-
de yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların 
ardından Necati Keleş’in eşi Sebahat 
B., (46) kayınbiraderi Mustafa Y., (44) 
Sebahat B.’nin ilk eşinin yeğeni Kadir 
B. (41) ve Necati Keleş’in üvey oğlu 
H.B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri 
tarafından yapılan fiziki takibin ardın-
dan gözaltına alındı.

KAHVESİNE İLAÇ ATARAK 
UYUTTUKTAN SONRA BOĞARAK 

ÖLDÜRÜLMÜŞ
Şüphelilerden Sebahat B.’nin ilk 

ifadesinde “Necati ile Konya’da bulu-
şarak beraber yaşadığımız dönemde 
oturduğumuz eve gittik. Burada Ne-

cati ile kahve içmek için ben kahve 
yaptığım sırada içerisine uyutucu 
ilaç atarak Necati uyduktan sonra 
eve kardeşim ile ilk eşimin yeğeni-
ni çağırdım. Onlarda eve geldikten 
sonra Necati’yi evde bulunan kablo 
ile boğduk. Öldüğünden emin olduk-
tan sonra cesedi çuvala koyarak ilk 
eşimin yeğeninin kamyonuyla Boz-
kır ilçesi bağlı Taşbaşı Mahallesi’nde 
dağlık alana gömdük” şeklinde itiraf-
ta bulunduğu öne sürüldü.
CİNAYETE KURBAN GİDEN KELEŞ’İN 

KEMİK PARÇALARI ÇIKARTILDI
Konya Cinayet Büro Amirliği 

ekipleri, şüphelerden Kadir B.’yi Ne-
cati Keleş’in cansız bedenini göm-
dükleri Bozkır ilçesindeki Taşbaşı 

Mahallesi’ndeki dağlık alana götür-
dü. Kadir B., cumhuriyet savcısına 
olayı anlatarak cesedi attıkları kuyuyu 
gösterdi. 

Şüpheliler tarafından kuyuya 
atılan Necati Keleş’in cansız bedeni 
gömüldüğü yerden kepçe yardımıyla 
kazılarak çıkartıldı. Necati Keleş’e ait 
olduğu belirlenen çuvalın içerisindeki 
kemik parçaları çıktı. Necati Keleş’e 
ait olduğu belirlenen kemik parça-
larının el kısmında da Sebahat yazılı 
yüzük çıktı. Kemik parçaları otopsi 
yapılmak üzere Konya Numune Has-
tanesi morguna götürüldü.

EŞİ, CİNAYETTEN 12 GÜN ÖNCE 
BOŞANMASI DAVASI AÇMIŞ

Diğer taraftan Necati Keleş’in 
2004 yılının son aylarında evlendikle-
ri sırada babasının mal varlığını karısı 
Sebahat’in üzerine yaptığı öğrenildi. 
10 ay sonra Sebahat B., cinayetten 
12 gün önce 7 Kasım 2005 yılında 
kocası Necati Keleş’e şiddetli geçim-
sizlik sebebiyle boşanma davası açtı-
ğı ve bir süre sonra evden ayrılarak 
Çumra ilçesinde ayrı eve taşınarak 
orada yaşamaya başladığı belirtildi. 

Bu sebeple Necati Keleş’in karı-
sına verdiği mal varlığını da geri is-
tediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına 
alınan Sebahat B., Mustafa Y., Kadir 
B. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin 
ardından Çumra Adliyesine sevk 
edildi. Cinayet zanlılarından Sebahat 
B. adliyeye gidişi sırasında gazeteci-
lerin “Neden öldürdünüz?” sorusuna 
“Ben öldürmedim” diyerek cevap 
verdi.
n İHA

FETÖ davasında 14 sanık beraat etti

15 yıl önce öldürüldüğü tespit edilen Necati Keleş’in eski eşi 
ve yakınlarının ifadeleri, olayın detaylarını ortaya çıkardı.

Maktul Necati Keleş



9 OCAK 2020 7HABER

Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. 

Dr. Yavuz Özpınar, yeni nesil akıllı 
mercek tedavisi ile hastaların uzak 
yakın ve ara mesafelerde kesintisiz 
net görüş sağladığını, ameliyat son-
rası hiçbir mesafede gözlük kullan-
maya gerek kalmadığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz 
Özpınar, katarakt hastalığının son 
yıllarda dünyada ve ülkemizde sık-
lığı giderek artan ve körlük neden-
leri arasında yer alan önemli bir göz 
sağlığı problemi olduğunu bildirdi.

Katarakt hastalığının belirtile-
rinin görmede azalma, ışık saçıl-
maları, bulanık görme, çift görme 
olabileceğine, tedavinin ise gü-
nümüzde kolaylaştığına belirten 
Özpınar, akıllı mercek ameliyatla-
rına değindi. Op. Dr. Özpınar şöy-
le konuştu; “Günümüzde katarakt 
hastalarının tedavisindeki en bü-

yük değişiklik akıllı mercek tek-
nolojisinin gelişmesiyle olmuştur. 
Standart göz içi merceklerde ame-
liyat sonrası hastaların yakın ve ara 

mesafe görmesi oldukça zayıftır ve 
mutlaka gözlük kullanması gere-
kir. Bu durum sosyal hayatımızda 
oldukça kısıtlılık oluşturur. Kitap 

okuma, telefona bakma, yemek 
yapma, bilgisayar başında çalışmak 
gibi oldukça sıradan gündelik işler 
görme zayıflığı nedeni ile zorlaşır. 

Yeni nesil akıllı merceklerde hasta-
larımızda uzak yakın ve ara mesa-
felerde kesintisiz ve net görüş olur. 
Ameliyat sonrası hiçbir mesafede 

gözlük kullanmaya gerek kalmaz. 
Akıllı mercekler ömürlük kalıcı 
göz içi mercekleridir ve ameliyat 
sonrası herhangi bir özel bakım ve 
dikkat gerektirmez. Akıllı mercek-
ler yakın görmenin bozulduğu her 
yaşta katarakt gelişmemiş olsa bile 
uygulanabilen merceklerdir. Bu 
şekilde uygulanan akıllı mercekle 
birlikte katarakt cerrahisi uygu-
lanır ve ileride hastada bir daha 
katarakt gelişmez. Akıllı mercek 
uygulanacak hastalar dikkatlice 
değerlendirilmeli, varsa başka göz 
hastalıkları tespit edilmelidir. Akılı 
merceklerin bu konuda yetkin ve 
yeterli tecrübeye sahip göz hekim-
lerince uygulanması çok önemlidir. 
İlerleyen teknolojinin ve bilimin in-
san sağlığını bu derece iyi noktala-
ra getirmesi ilk başta biz hekimleri 
sevindirmektedir.”

 İHA

Özel Gençlik Anaokulu ve 
Gençlik Anasınıfı, öğrencilerine 
sosyal sorumluluk bilici kazandı-
rabilmek amaçlı farklı bir etkin-
liğe daha imza attı. Öğrenciler 
“Oyuncak Kumbaram” etkinliği 
kapsamında ihtiyaç sahibi çocuk-
lara oyuncak biriktirerek etkinlikte 
değerlendirdiler. Etkinlik kapsa-
mında öğrencilerimize verilebile-
cek temel duygulardan birinin de 
paylaşma duygusu olduğu öğre-
tildi. Minik elleriyle kumbaraya 
oyuncaklarını bırakan çocuklar ise, 
“Birçok arkadaşımızın oyuncak-
ları yok. Bu nedenle biz oyuncağı 
olmayan tüm arkadaşlarımızın da 
oyuncağı olsun istiyoruz. Bunun 
için kumbaralara oyuncağımızı bı-
rakıyoruz” dediler.

Okul müdürü Aliye Duman, pay-
laşma duygusunun pekiştirilmesi, 
canlı tutulması çocuklarımızda insan 
sevgisinin, arkadaş sevgisinin teme-

lini oluşturduğunu belirtti. Bugün 
yeni oyuncaklara kavuşan çocukla-
rımız ne kadar mutluysa emin olun 
ki bu oyuncakları onlara armağan 

eden çocuklarımızda en az o kadar 
mutludurlar. Duman, Gençlik Eği-
tim Kurumları olarak yardımseverlik 
alışkanlığının kazandırılmasına ve 

sürdürülmesine önem verdiklerini 
belirterek bu tür etkinliklere devam 
edeceklerini söyledi.

 HABER MERKEZİ

Yunak’ta ‘Sağlıklı Nesil, 
Sağlıklı Gelecek’ projesi

Yunak Kaymakamlığı İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü Proje 
Ekibi tarafından hazırlanan yeni 
bir proje daha hayata geçirildi. 

“Sağlam kafa sağlam vücut-
ta bulunur” düşüncesiyle nesil-
lerimizi düzensiz beslenmekten 
alıkoymak ve obeziteden uzak 
tutarak doğal beslenmelerini 
sağlamak amacıyla başlatılan 
proje, ilk etapta pilot olarak se-
çilen okulda, daha sonra da ilçe 
genelindeki tüm okullarda uy-
gulanacak. 

Proje kapsamında her ay 
öğrencilere “Sağlıcakla” isim-
li bülten dağıtılacak ve sağlıklı 
beslenmeyle ilgili farkındalık 
oluşturacak çalışmalar yapıla-
cak. “Beslenme Dostu Okul” 
projesine de destek olacak olan 
“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” 
projesi, hem öğrencileri hem de 
velileri bilinçlendirerek sağlıklı, 
yeterli ve dengeli bir beslenme 
konusunda topyekun uğraş ve-
rilecek.  Yapılacak çalışmalar 
Yunak İlçe Sağlık Müdürlüğün-
ce de desteklenecek ve takibi 
yapılacak. 

“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gele-
cek” Projesinin başlaması dola-
yısıyla pilot okul seçilen Yunak 
Fatih İlkokulu ve Ortaokulunda 
bir tören düzenlendi. Törene 
Yunak Kaymakamı Mehmet 
Emin Akbulut, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan, Şube 

müdürleri Muhammed Ali Tok-
demir ve Mehmet Ali Keleş, 
okul yöneticileri ve öğretmen-
leri katıldı. Kaymakam Akbulut 
ve Milli Eğitim Müdürü İşcan, 
ilk önce Öğretmenler Odasında 
öğretmenlerle bir araya gele-
rek proje bilgilendirmesi yap-
tılar. Daha sonra “Sağlıcakla” 
isimli broşürün birinci sayısı ile 
yapılacak olan anket çalışması 
tüm öğrencilere dağıtıldı. Mayıs 
ayında ilk değerlendirmesi yapı-
lacak olan proje, gelecek eğitim 
öğretim yılında tüm okullarda 
uygulanacak. 

Kaymakam Mehmet Erdem 
Akbulut yaptığı konuşmada; 
“Ögrencilerimiz de başarıyı ar-
tırmanın en etkin yollarından 
bir tanesinin düzenli beslenme 
olduğu konusunda farkındalık 
oluşturmak, öğrencilerimizin 
düzenli beslenmelerini, obezi-
teye neden olabilecek besinler-
den uzak durmalarını sağlamak 
amacıyla ‘Sağlıklı Nesil Sağlık-
lı Gelecek’ projesini başlattık. 
‘Sağlıcakla’ ismini verdiğimiz 
bültenlerimizle çocuklarımızın 
sağlıklı beslenmeleri konusunda 
düzenli bilgilendirmeler yapaca-
ğız. Sil suk aile ve öğretmenlerle 
bir araya geleceğiz. Sağlık mü-
dürlüğümüz bu konuda destek 
verecek. Tüm öğrencilerimize 
bu vesileyle sağlıklı günler dili-
yorum” dedi.  HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesi” kapsamında Ereğli’ye 
gelen İspanya heyetini ağırladı. Başkan Oprukçu, istihdamı artırma gayretinde olduklarını söyledi 

‘İstihdamı artırmak 
en büyük gayemiz’

Türkiye ve Avrupa Birliği arasın-
da Şehir Eşleştirme Hibe Programı 
kapsamında Konya Ereğli Belediyesi 
tarafından yürütülen Gençler İçin 
Daha Fazla İstihdam Projesi’nin 10 
Ocak Cuma günü düzenlenecek ka-
panış toplantısı için İspanya Heyeti 
Ereğli’ye geldi. 5 gün Ereğli’de kala-
cak heyet İşkur, Halk Eğitim Merke-
zi, Ereğli Kadın Girişimciler Derneği, 
Engelsiz Yarınlar Derneği, Organize 
Sanayi Bölgesi, fabrikalar, İvriz, Ulu 
Cami, Kervansaray ve Akhüyük zi-
yaretleriyle gezisini tamamlayacak.

“İSTİHDAMI ARTIRMAK 
BİZİM EN ÖNEMLİ GAYEMİZ”
Türkiye ve Avrupa Birliği arasın-

da Şehir Eşleştirme Hibe Programı 
kapsamında Konya Ereğli Beledi-
yesi tarafından yürütülen Gençler 
İçin Daha Fazla İstihdam Projesi’nin 
10 Ocak Cuma günü düzenlenecek 
kapanış toplantısı için İspanya He-
yeti Ereğli’ye geldi. Ereğli’ye gelen 
İspanya Heyeti’nin ilk durağı Ereğli 
Belediyesi oldu. Ereğli Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
rirken: “Geçmiş aylarda bizim he-
yetimizin gerçekleştirdiği İspanya 
ziyaretinde göstermiş oldukları ilgi, 
alaka ve misafirperverlik için teşek-
kür ediyorum. Kapanış programı 
ve şehrimizi ziyaret amacıyla iade-i 
ziyaret kapsamında şehrimize ge-
len İspanya Heyeti’ni ağırlamaktan 
dolayı mutluluk duyacağız. Eminim 
ki milletimizin misafirperverliğini en 
iyi şekilde yaşatacak ve onlara güzel 
bir gezi anısı oluşturacağız. Ayrıca 
İstihdamı artırma noktasında önem 
verdiğimiz bu projeyi nihayete er-
dirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
İstihdamı artırmak amacımız doğ-
rultusunda bu ne ilk ne de son proje 
olacak. Ereğli’mizi hak ettiği nok-
talara taşımak ve gelecek nesilleri-
mize her anlamda gelişmiş huzurlu 
bir şehir bırakmak amacımıza bu tip 

proje ve hizmetlerle ulaşacağımı-
zı biliyoruz. Bu doğrultuda da gece 
gündüz demeden çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

“DOSTLUĞUMUZ BU PROJE 
İLE SINIRLI KALMAYACAK”

Şehir Eşleşmeleri çerçevesinde 
yürütülen projenin çok faydalı ol-
duğunu aktaran Başkan Oprukçu: 
“Bu ve benzeri programların önü-
müzdeki süreçte de devam etmesini 
çok arzu ediyoruz. İnşallah Ereğli’yi 
tanıdıkça seveceklerini de düşünü-
yorum. Bizim misafirperverliğimizi 
de çok beğeneceklerini değerlendi-
riyoruz. Burada kaldıkları süre içe-

risinde misafirlerimizle arkadaşları-
mız yakinen ilgilenecekler. Program 
çerçevesinde inşallah Ereğli’yi bir 
fazla tanıyacaklar. Doğal güzellikle-
rini, tarihi yerlerini, sanayisini, eko-
nomik hayatını inşallah görecek ve 
bir fazla sevecekler. Sayın Başkana 
tebriklerimizi ve başarı dileklerimi-
zi iletin. İspanya ile ilişkilerimizden 
son derece memnunuz ancak dost-
luğumuzun sadece işbirliğimizle sı-
nırlı kalmamasını özellikle istiyoruz. 
Bundan sonra karşılıklı gidip gele-
lim, görüşelim. Serdi alanda işbirliği 
imkanlarımız varsa bunları araştıra-
lım” diyerek sözlerine son verdi. 

“KADIN İSTİHDAMI 
BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Heyet adına konuşma yapan Te-
ruel Eyalet Hükümeti Yetkilisi Maria 
Arino Ejarque: “Öncelikle misafirper-
verliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 
Biz Teruel Eyalet Hükümeti olarak 
girişimciliğe çok önem veriyoruz özel-
likle de kadın girişimciliğine çok önem 
veriyoruz. Kadın girişimcilik çalışma-
larımız var ve burada Belediye de-
partmanlarını gezdiğimizde çok fazla 
kadın çalışanın olduğunu gördük. Bu 
konuda bizimle aynı bakış açısında ol-
duğunuz için çok mutlu olduk” ifade-
lerini kullandı.  HABER MERKEZİ

Özel Gençlik’te “Oyuncak Kumbaram” etkinliği
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 19506 Ada, 10 Parsel, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 
    2 NOLU B. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi  : Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi Semih Apartmanı No:113 
    Kat:1/1 Selçuklu-KONYA
Yüzölçümü : 255 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu : İnşaat tarzı Selçuklu Belediyesinin yazıları ile Taşınmaz; 1/1000 ölçekli imar planında 
    4 Kat Blok Mesken Sahası içerisindedir.                                                              
Kıymeti  : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi, 211 cilt, 20912 kütük 
sayfasında kayıtlı, 19506 ada, 10 parsel numaralı, 255,00 m² yüzölçümlü, taşınmaz tek bloktan 
oluşmaktadır. Her katta bir adet mesken olmak üzere, binada toplam 4 adet mesken vardır. Ana 
taşınmaz giriş kapısı alüminyum doğramadan imaldir. Merdiven boşluğu tabanları ve iç merdiven 
basamakları renkli mermer kaplamadır. Merdivenlerde ferforje korkuluk vardır. Merdiven boşluğu 
duvar ve tavanları sıva üzeri boyalıdır. B+Z+3 katlı apartmanın 1. katında bulunan (3+1) meskendir. 
Onaylı projesine göre; 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, ebeveyn duşu, tuvalet, lavabo ve 2 balkon 
bulunmaktadır. Mesken net kullanım alanı 116,68 m² olup, ayrıca toplam 13,70 m² alanlı 2 adet 
balkonu bulunmaktadır. Balkonlar dahil toplam net kullanım alanı 130,38 m² dir. Mesken giriş kapısı 
çelik kapı olup, giriş holünde vestiyer bulunmaktadır. Oda tavan ve duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. 
Oda tabanları cilalı ahşap parke, ıslak hacim tabanları seramik kaplıdır. Islak hacimlerde; duvarlar 
asma tavana kadar fayans kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel kapıdır. Pencereler ve ıslak hacim 
kapıları PVC doğramadan imaldir. Mutfakta alt ve üst mutfak dolapları ile mutfak tezgâhı mevcuttur. 
Mesken bireysel kombi ile ısınmaktadır.
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu- Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / 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 2019/135 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2019/135 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1106543

 

     Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bağımsız no, mevki, metre karesi cinsi ve hizalarında bir 
yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkulün açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi 
dâhilinde 2886 sayılı kanunun 35/c Maddesine göre 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecektir.  
   İhale 23.01.2020 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu 
Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte 
Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
     İhaleye girecekler ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar  
     A-Gerçek kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi(2020 yılı) ,Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
d- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
     B-Tüzel kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe,
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Noterden olaylı imza sirküsü
d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü
e- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
           Yukarıdaki fıkralarda sayılan belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
              Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 1 yıllık kirasının%10’ü olup;  Geçici Teminatı 
Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde 
belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine vermeleri şarttır. 
              Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği 
ilan olunur.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1112211

MEVKİ M2 Sİ CİNSİ KİRA MUH. BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT
1- Ferhuniye Mah. Hastane Cad. 
No:28 (875 ada 374 parsel) 5143 m² HASTANE 1.040.000,00 TL+KDV 104.000,00 TL

 

 Davacı 161***072 T.C. kimlik numaralı, Ahmet ve Ayşe Kızı 01/02/1990 doğumlu KEZİBAN 
YANAR’ın ismindeki “ KEZİBAN “nın kaldırılarak isminin “BETÜL YANAR” olarak değiştirilmesine ve 
nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 03/01/2020 tarihinde karar verilmiş verilmiş olup, TMK 27/2. 
Maddesi gereğince İLAN olunur.

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/759 Esas - 2020/2 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1112764

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 
ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA 
VAKFI

DUYURU

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

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

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 
Sıhhi Tesisatçı 

alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

 

34 Ay Süreli Sürücülü 4 Adet Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/6420
1-İdarenin
a) Adresi   : KONEVİ MAH. FERİT PAŞA CAD. NO:18 42110 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322802800 - 3322802900
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kop.gov.tr
ç) İhale dokümanının   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 34 Ay Süreli 4 Adet Sürücülü Araç Kiralama
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Şehir içi ve şehir dışı ulaşım hizmetlerinde
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
      Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram KONYA
b) Tarihi ve saati   : 06.02.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Binek araçlar için A1 Yetki Belgesi, yüklenici adına kayıtlı olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama hizmet alımları ile 
personel taşıma servis hizmet alımları ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

34 AY SÜRELİ SÜRÜCÜLÜ 4 ADET ARAÇ KİRALAMA
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1112700

 

KONYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN İPOTEK KALDIRMA 
DOSYA NO                   : 2018/10678 Esas
İpotek borçlusu           : Mustafa Kalkan
Vekili                             : Av. Ali Gökmen
Adresi                           : Kule Plaza kat:22/36 Selçuklu Konya
İpotek Alacaklısı          : 1- MUSA ACARYARTAN (60448073080)
En son bilinen adresi  : Selçuk Mh. Hocacihan Tekke Cd. No:11/3Selçuklu/KONYA
İpotek Miktarı               : TAKİP ÇIKIŞI 1.333,00 ETL
İpotek Ve Tarihi            : Meram Tapu Müdürlüğünün 16.05.1968 tarihli,
               3171 yevmiyeli1.333,00 ETL bedelli ipotek
 Yukarıda yazılı ipotek için adınıza gönderilen ipotek kaldırma yazısı bila tebliğ olarak iade 
edilmiş, Uyap üzerinden ve diğer kurumlardan yapılan araştırmalarda tespit edilen diğer adreslerinize 
gönderilen ipotek kaldırma yazıları da bila tebliğ iade edilmiştir. Mernis sistemine kayıtlı bir adresiniz 
de bulunmadığından işbu ipotek kaldırma yazısının ilânen tebliğine karar verilmiştir.
 Lehinize tesis edilmiş ipoteğin terkini için borçlu tarafından aleyhinize İİK’un 153. Maddesi 
hükmü gereğince yapılan icra takibinde,
            İpotek bedeli dosyamıza depo edilmiş olmakla iş bu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 
15 gün içinde dairemize müracaat ederek ipotek bedelini almanız ve ipoteği fek etmeniz,
ipotek bedelini almaktan ve ipoteği fek etmekten kanunen geçerli bir mazeretiniz olmaksızın imtina 
ettiğiniz takdirde İİKM’un 153. Maddesi hükmü gereğince İcra Hakimliğince ipoteğin fekk edileceği 
ihtaren tebliğ olunur. (İİK m.168)
Karar gereğince işlem yapılması rica olunur.

T.C. 
KONYA 10. İCRA DAİRESİ

SAYI:2018/10678 ESAS
 İLANEN TEBLİGAT

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1112581
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 13434 Ada, 22 Parsel, DUMLUPINAR Mahalle/
Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dumlupınar mahallesi, 36 cilt, 3524 sayfa, 
24 M IV pafta, 13434 ada, 22 parselde kayıtlı 2.114,0 m2 alanlı arsanın üzerine yapılmış, bodrum 
katı, zeminkatı, bir adet normal katı olan, toplam yirmi adet daireden ibaret iki bloktan parselin 
güneyindeki AB1 bloğun zemin katında, 1 bağımsız bölüm nolu, 1/20 arsa paylı dairenin tamamı 
Ali kızı Keziban Ünlü adına kayıtlıdır. Gayrimenkulün Adresi: Cumhuriyet mahallesi, Emir Sultan 
caddesine cepheli, Merkent sitesi, no: 26/1, Selçuklu / Konya taşınmaz; Konya İli, Selçuklu 
İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, Emir Sultan caddesine cepheli, not: 26’daki Merkent sitesinin, 
zemin katında bulunan, iç kapı numarası 1 olan dairedir. Bu dairenin arsa payı 1/20 olmak üzere 
borçluya ait arsa miktarı 1/20 x 2.114,0 m2: 105,70 m2 dir. Daire; antre, salon, iki oda, banyo, 
tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. İki adet balkon vardır. Brüt inşaat alanı 85 m2, net inşaat 
alanı 67 m2 civarındadır. Giriş kapısı çelik, diğer doğramalar ahşap, yağlı boyalıdır. İç duvar 
yüzeyleri harç sıvalı, plastik boyalıdır. Mutfakta basit tezgâh ile tezgâh alt dolabı vardır. Banyo, 
tuvalet iç duvar yüzeyleri yarıya kadar fayans kaplanmıştır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Yapılan 
keşif sırasında dairede önceki malikinin ikamet etmekte olduğu ifade edilmiştir. Borç konusu 
taşınmazında üzerinde bulunduğu ana yapının bodrum katı, zemin katı, bir adet normal katı 
vardır. Ana giriş kapısı profil doğramadır. Rüzgarlık kapısı ahşaptır. Giriş tabanı yerinde dökme 
mozaiktir. Merdiven basamakları ve sahanlıklar yerinde dökme mozaik olup profil korkuluk vardır. 
Ana yapının dış duvar yüzeyleri harç sıvalıdır. Tretuar betonu dökülmüştür. Parselin çevresinde 
ihata duvarı vardır. Sokaktan giriş kapısı profildir. Bahçe düzenlemesi yapılmış, ağaçlar dikilmiştir. 
Borç konusu 24 M IV pafta, 13434 ada, 22 parselde kayıtlı 2.114,0 m2 alanlı arsanın üzerine 
yapılmış bodrum katı, zeminkatı, bir adet normal katı olan, toplam yirmi adet daireden ibaret 
iki bloktan parselin güneyindeki AB1 bloğun, zemin katında, 1 bağımsız bölüm nolu (1 iç kapı 
nolu), 1/20 arsa paylı dairenin tamamının; değerinin bedelinin 150.000,0 (yüz elli bin Türk lirası) 
TL olabileceği hususunda yapılan araştırmalar, hesaplamalar ve kabuller sonucu bir karara 
varılmıştır.
Adresi : Cumhuriyet mahallesi, Emir Sultan caddesine cepheli, 
   Merkent sitesi, no: 26/1, Selçuklu / Konya
Yüzölçümü : 2.114 m2
Arsa Payı : 1/20
İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan 24.05.2019 tarihli imar durum belgesine göre, 
borç konusu 1/20 hissenin bulunduğu 24 M IV pafta, 13434 ada, 22 parsel; bina yüksekliği: 6,50 
metre, (iki katlı) bina yapılabilecektir. Parsel imar planında kat blok nizam mesken sahasına isabet 
etmektedir. TAKS, E ve gerekli çekme mesafeleri belirlenmemiştir. Mevcut yapı imar planına 
uymaktadır. Mevcut yapının inşaat ruhsatı 1979 yılında, 14/10 sayı ile alınmıştır.
– 2019 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 357,97 TL dir.
– Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, Konut alanlarında imar planında 
belirtilmedikçe brüt 75,0 m2 den küçük konut projelendirilemez. ( BBMK: 16.05.2014 tarih ve 205 
sayılı kararı )
– Otopark düzenlemesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 
nolu kararı geçerlidir.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki mevcut şerhlerle aynıdır. 
   Dosyada mevcut tapu kaydındaki mevcut şerhlerle aynıdır.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : AKABE MAH.CEMİL ÇİÇEK CAD.KONYA ADALET SARAYI 
   B BLOK ZEMİN KAT ADLİYE MEZAT SALONU KARATAY/KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 13433 Ada, 24 Parsel, DUMLUPINAR Mahalle/
Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dumlupınar mahallesi, 36 cilt, 3511 sayfa, 
24 M IV pafta, 13433 ada, 24 parselde kayıtlı 2.322,0 m2 alanlı arsanın üzerine yapılmış, bodrum 
katı, zeminkatı, bir adet normal katı olan, toplam yirmi iki adet daireden ibaret beş bloktan C2 
bloğun zemin katında, 2 bağımsız bölüm nolu, 1/22 arsa paylı dairenin tamamı Ali kızı Keziban 
Ünlü adına kayıtlıdır. Gayrimenkulün Adresi: Cumhuriyet mahallesi, Emir Sultan caddesi, Şehit 
Nihat Küçüktonbak sokağa cepheli, Merkent sitesi, Samantır apartmanı, no: 6/2, Selçuklu / Konya 
dır. Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, Emir Sultan caddesi, 
Şehit Nihat Küçüktonbak sokağa cepheli, no: 6 daki Merkent sitesi, Samantır apartmanının, 
zemin katında bulunan, iç kapı numarası 2 olan dairedir. Bu dairenin arsa payı 1/22 olmak üzere 
borçluya ait arsa miktarı 1/22 x 2.322,0 m2: 105,55 m2 dir. 
Daire; antre, salon, iki oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. İki adet balkon vardır. Brüt 
inşaat alanı 95 m2, net inşaat alanı 80 m2 civarındadır. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, boyalıdır. 
Mutfakta basit tezgâh ile tezgâh alt dolabı vardır. Banyo, tuvalet iç duvar yüzeyleri yarıya kadar 
fayans kaplanmıştır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Yapılan keşif sırasında dairede kiracının ikamet 

etmekte olduğu ifade edilmiştir. Borç konusu taşınmazında üzerinde bulunduğu ana yapının 
bodrum katı, zemin katı, bir adet normal katı vardır. Ana giriş kapısı profil doğramadır. Giriş tabanı 
yerinde dökme mozaiktir. Merdiven basamakları ve sahanlıklar yerinde dökme mozaik olup 
profil korkuluk vardır. Ana yapının dış duvar yüzeyleri harç sıvalıdır. Tretuar betonu dökülmüştür. 
Parselin çevresinde ihata duvarı vardır. Sokaktan giriş kapısı profildir. Bahçe düzenlemesi 
yapılmış, ağaçlar dikilmiştir. Borç konusu 24 M IV pafta, 13433 ada, 24 parselde kayıtlı 2.322,0 
m2 alanlı arsanın üzerine yapılmış bodrum katı, zeminkatı, bir adet normal katı olan, toplam yirmi 
iki adet daireden ibaret beş bloktan C2 bloğun, zemin katında, 2 bağımsız bölüm nolu ( 2 iç kapı 
nolu ) , 1/22 arsa paylı dairenin tamamının; keşif tarihindeki bedelinin 150.000,0 ( yüz elli bin Türk 
lirası ) TL olabileceği hususunda yapılan araştırmalar, hesaplamalar ve kabuller sonucu bir karara 
varılmıştır.
Adresi :Cumhuriyet mahallesi, Emir Sultan caddesi, Şehit Nihat Küçüktonbak
     sokağa cepheli, Merkent sitesi, Samantır apartmanı, no: 6/2, Selçuklu / Konya
Yüzölçümü : 2.322 m2
Arsa Payı : 1/22
İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan 24.05.2019 tarihli imar durum belgesine göre, 
borç konusu 1/22 hissenin bulunduğu 24 M IV pafta, 13433 ada, 24 parsel; bina yüksekliği: 6,50 
metre, ( iki katlı ) bina yapılabilecektir. Parsel imar planında kat blok nizam mesken sahasına 
isabet etmektedir. TAKS, E ve gerekli çekme mesafeleri belirlenmemiştir. Mevcut yapı imar 
planına uymaktadır. Mevcut yapının inşaat ruhsatı 1979 yılında, 14/9 sayı ile alınmıştır.
– 2019 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 290,85 TL dir.
– Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, Konut alanlarında imar planında 
belirtilmedikçe brüt 75,0 m2 den küçük konut projelendirilemez. ( BBMK: 16.05.2014 tarih ve 205 
sayılı kararı )
– Otopark düzenlemesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 
nolu kararı geçerlidir.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki mevcut şerhlerle aynıdır. 
   Dosyada mevcut tapu kaydındaki mevcut şerhlerle aynıdır.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 02/04/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : AKABE MAH.CEMİLÇİÇEK CAD.B BLOK ZEMİN KAT ADLİYE 
   MEZAT SALONU KARATAY/KONYA 
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi 
gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilden 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 2014/81 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ

2014/81 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 110965

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, yen yılda belediye personelinin alacağı ücret ile ilgili sendika temsilcileri ile masaya oturdu. Başkan Oflaz , be-
lediye çalışanlarının enflasyonun üzerinde rakamlar ile haklara kavuştuğunu dile getirerek tatmin edici rakamlar ile iyileştirmeler yaptıklarını belirtti

Başkan Oflaz  personeline müjde 

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, belediye personelinin yeni 
yılda alacağı ücretlerdeki artışı be-
lirlemek üzere sendika temsilcile-
ri ile bir araya gelerek imza töreni 
gerçekleştirdi. 

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, yen yılda belediye persone-
linin alacağı ücret ile ilgili sendika 
temsilcileri ile masaya oturdu.

 2020 yılında çalışanlara veri-

lecek zam ve sosyal haklara ilişkin 
açıklamalarda bulunan Başkan 
Oflaz, belediye çalışanlarının enf-
lasyonun üzerinde rakamlar ile 
haklara kavuştuğunu dile getirerek 
tatmin edici rakamlar ile iyileştir-
meler yaptıklarını belirtti. 

Çumra Belediyesi olarak çalı-
şan tüm mesai arkadaşlarıyla bir 
aile olduklarını vurgulayan Oflaz , 
“Şahsım olarak göreve geldiğim ilk 

günden beri ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ 
dedik. 

Biz Çumra Belediyesi olarak 
gerçekten büyük bir aileyiz… 

Mesai arkadaşları olarak birbiri-
miz acı – tatlı günlerde hep beraber 
bir arada olduk. Omuz omuza ça-
lışan kendi ailelerinden daha fazla 
burada vakit geçiren bir aileyiz… 
Biz de bu bağlamda mesai arkadaş-
larımızın her anlamda yanlarında 

olduk. Her ay bir personelimizin 
evine ailecek misafir olduk. Bundan 
birkaç ay önce çalışma arkadaşları-
mıza ilave yüzde 4’lük bir zam ver-
dik. 

Sözleşmede olmamasına rağ-
men 2020’nin yılbaşında bu zammı 
arkadaşlarımıza dahil ettik. 

Şimdi ise yüzde 16’lık bir zam 
oranı ile toplamda 2020 yılı içerisin-
de arkadaşlarımız, daha önceki dö-

nemlere göre enflasyonun üstün-
de bir rakamla ücretlerinde yüzde 
20’lik bir artış görecek.” dedi. 

“BAYRAMLARDA EKSTRA 
İYİLEŞTİRMELERİMİZ OLACAK”
Toplantıda çalışanlara verilecek 

zamların yanında sosyal haklara 
da değinen Başkan Oflaz, “Sadece 
yevmiyelere yapılan zamlar değil, 
sosyal haklar ile de ilgili tatmin 
edici rakamlarla iyileştirmeler yap-

maya çalıştık. Ramazan ve Kurban 
Bayramları’nda da ücretlerde yine 
ekstra iyileştirmelerimiz olacak. 
Rabbim inşallah arkadaşlarımıza bu 
alın teri ile kazandıkları parayı aile-
leri ile birlikte yemeyi nasip eylesin. 
Ben çalışan mesai arkadaşlarımın 
hepsine güveniyorum. 

Hepsi bizim için çok kıymetli.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Atanamayınca lastikçisi oldu
Konya’da üniversitede işletme 

öğrencisiyken staj için gittiği las-
tik firmasında önce muhasebeci 
olarak işe başlayan Filiz Kasapoğlu 
(42) okulu bitirdikten sonra atana-
mayınca, staj yaptığı firmanın satış 
müdürü oldu. 6 ay önce kendi işinin 
patronu olan Filiz Kasapoğlu, Kon-
ya’nın ilk kadın lastik tamir ve satı-
şını yapan işletmecisi oldu. İşletme 
fakültesinde 22 yıl önce öğrenciy-
ken staj için gittiği lastik firmasında 
muhasebe bölümünde işe başlayan 
Filiz Kasapoğlu, birkaç kez girdiği 
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 
(KPSS) atanamayınca, staj yapar-
ken öğrendiği lastikçilik için kolları 
sıvadı. Yıllarca lastik satıcılığı yapan 
daha sonra bazı lastik şirketlerinde 
müdürlük ve genel koordinatörlük 
görevlerinde bulunun Filiz Kasapoğ-
lu, 6 ay önce de kendi iş yerini açtı. 
Piyasada dolaşarak lastik satıcılığı 

yaptığını anlatan Kasapoğlu, “Üni-
versitedeyken, bir lastik firmasına 
staj için başladım ve devam etti. De-
poda çalışan arkadaşlardan lastikle 
ilgili her şeyi öğrendim. Daha sonra 
bu işten zevk almaya başladım. İn-
sanların bir kadından lastik aldıkla-
rında memnun olmalarından keyif 
aldım. Daha sonra piyasaya çıkarak 
lastikler satmaya başladım. Toptan-
cılara, filolara ve firmalara giderek 
lastik sattım. Kendi araçlarının lastik 
ebatlarını bilmeyenlere ben anlatın-
ca hoşlarına gidiyordu. Sonra bazı 
firmalarda satış müdürlüğü, şube 
müdürlüğü genel koordinatörlük 
yaptım görevleri yaptım. Çevrem-
deki insanlar sürekli ‘kendi iş yerini 
aç’ dediler. Ben de 6 aya önce kendi 
iş yerimi açtım” dedi.
‘ATANAMAYINCA LASTİKÇİ OLDUM’

Atanamayınca staj yaparken 
öğrendiği lastikçiliğe döndüğünü 

söyleyen Filiz Kasapoğlu şöyle dedi: 
“KPSS’ye birkaç kere girdim. Ama 
maalesef atanamadığım için nasıl 
olsa bir mesleğim var bu yolda de-
vam edeyim. KPSS için gerçekten 
mücadele ettim. Kamuda iş bulabil-
mek için çeşitli sınavlara da girdim 

başarılı da oldum ama galiba atan-
mak için puanlar yeterli gelmedi. Ya 
da kısmet değilmiş diyorum. Kıs-
metimde lastikçi olmak varmış. Bu 
mesleği yaptığım için de çok mutlu-
yum. Esas mutluluk geri dönüşlerde 
oluyor. Lastiğin markası zaten belli 

ama bunu güvenim sizden almaları 
oldukça önemli”

‘BAŞARMAK İSTİYORUZ’
Kadın müşterilerinden ve çev-

reden olumlu tepkiler aldığını söy-
leyen Kasapoğlu, “Kadın müşterile-
rim sanayide bir kadının olduğunu 
bilip gelmelerinden mutlu oldukları-
nı söylüyorlar. Ben sanayilerden hiç 
çekinmedim. 

Lastik satarken hep sanayiler-
deydim. İlk başlarda herkeste bir 
şaşırma oluyordu tabi. Gurur du-
yanlar da oluyordu. İnşallah önayak 
olduğum kişiler de olur. Cesaret çok 
önemli bir şey. Bu cesaretle yeni 
kadın girişimcilerin de çıkmasını 
çok isterim Örnek olduğum kişiler 
olursa da gurur duyarım. İnşallah 
kadınların sanayiye daha rahatlık-
la gelebileceği, daha mutlulukla ve 
güvenle gelebileceği işler başarmak 
istiyoruz” dedi. n DHA

Hasan Kılca:
‘İşimiz gücümüz Karatay’

Karatay İlçe Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, ‘Karatay Söz Mec-
lisleri’nde vatandaşlarla bir araya 
geldi. Karatay Belediye Meclis Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen buluşma-
da hemşehrilerinin sorunlarını ve 
taleplerini tek tek dinleyerek notlar 
alan Başkan Hasan Kılca, çözüm 
için vatandaşlar ve belediye baş-
kan yardımcıları ile birim müdür-
lerine gerekli talimatları verdi.

“İŞİMİZ DE GÜCÜMÜZ DE 
KARATAY”

Karatay Belediyesi olarak gö-
nül belediyeciliği anlayışıyla ha-
reket ettiklerinin altını çizen ve 
bu buluşmalara büyük önem ver-
diklerini söyleyen Hasan Kılca, 
her bakımdan daha yaşanabilir 
bir Karatay için ortaya konan fikir 
ve görüşlerin hizmetlerine ilham 
olduğunu aktardı. Her zaman va-
tandaşlarla iç içe olmaya özen gös-
terdiklerini belirten Başkan Kılca, 
“Her fırsatta hemşehrilerimizle 
bir araya gelerek onlarla hasbıhal 
etme, istişarelerde bulunma ve so-
runlarını dinleyerek birlikte çözüm 
üretme fırsatı buluyoruz. Her hafta 
yaptığımız ‘Karatay Söz Meclisleri 
de hem bizler hem de hemşehrile-
rimiz için güzel bir ortam sağlıyor. 
Vatandaşlarımızın sorunlarını ve 
taleplerini dinliyoruz, istişareler-
de bulunup çözümler üretiyoruz. 

Konu hemen çözülemeyecek ise 
ilgili birimlerimize havale ede-
rek konunun çözümü için gayret 
gösteriyoruz. Karatay Belediyesi 
olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Gönül Belediye-
ciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla 
birlikte karar vermeye ve hizmet-
lerimizi vatandaşımızın görüşlerini 
dikkate alarak gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. Amacımız ortak 
akılla Karatayımızın yaşam kalite-
sini artırmaktır. Ben, bu vesileyle 
daha yaşanabilir bir Karatay için 
bizlere fikirlerini ileten, istişare 
kurumuna önem vererek bizlerle 
olan tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN 
KILCA’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Öte yandan Karatay Söz Mec-

lisi’ne katılan Emekli Öğretmen 
Ümit Börü, Karatay Belediyesinin 
sokak hayvanları ile çevreye yöne-
lik çalışmalarından dolayı Başkanı 
Hasan Kılca’ya Konya Doğayı ve 
Hayvanları Koruma Derneği adı-
na bir plaket takdim etti. Karataylı 
vatandaşlar da “Karatay Söz Mec-
lisi”ne katılıp talep ve sorunlarını 
iletebilmeleri dolayısıyla çok mut-
lu olduklarını belirterek, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Sarayönü ilçesinde 65 yıldır terzilik yapan 73 yaşındaki Ramazan Şen, hazır giyimin 
olumsuz etkilerine rağmen ilk günkü aşkla bağlı olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Meslek aşkıyla 65 
yıldır işini bırakmıyor

Çocukluğundan beri yaptığı ter-
zilik mesleği sayesinde evini yaptı-
ran, çocuklarını okutarak evlendiren 
Ramazan Şen, yaptığı açıklamada, 
giyim sektöründeki seri üretimin ve 
hazır giyim anlayışının yaygınlaşma-
sı nedeniyle “ısmarlama terziliğin” 
bitme noktasına geldiğini söyledi. 
Değişen tüketim ve giyim alışkan-
lıklarının yanı sıra maliyeti nedeniy-
le artık ısmarlama takım elbiselerin 
tercih edilmediğini belirten Şen, 
şunları kaydetti: “Eskiden iş yetişti-
remiyordum. Şimdi müşterilerimiz 
azaldı. Hazır giyim bizi olumsuz et-
kiledi çünkü hazır giyim ucuz oluyor. 
Bizim 75 liraya diktiğimiz pantolonu 
insanlar, 30-40 liraya alıyor. Biz ta-
kımı 500 liraya dikersek, insanlar 
200 liraya takım alıyor. Bazıları da 
‘Ben özel olarak diktireceğim’ di-
yor. Benim böyle özel müşterilerim 
var. ‘Siz de giderseniz sizden sonra 
ne olacak’ diyorlar. Terzilik bitecek, 

konfeksiyon devam edecek.”
“CEKETİMİ SATIP 

DÜKKANIMI AÇTIM”
Şen, çok zor günlerden geçtiğini 

vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bi-
zim meslek biraz zor. Bir terzi en az 
8-10 senede yetişir. Öyle konfeksi-

yon gibi gidip de hemen işe başlaya-
maz. Çok güzel bir meslek. Her za-
man bana bunu öğreten ustalarıma 
dua ediyorum. Bizim zamanımızda 
dükkan açmak çok zordu. Dükka-
nımı açmak için 80 liraya ceketimi 
sattım, bit pazarından ütümü, san-
dalyemi aldım. Her zaman bana bu 
mesleği öğreten ustalarıma dua edi-
yorum. Bu meslek sayesinde Allah 
bana ne istediysem verdi.” Konfek-
siyona karşı ayakta kalmasını sürekli 
kendini güncellemesine bağlayan 
Şen, bugün dahi çalışırken kendini 
sürekli yeniliklere hazırladığını bil-
dirdi.
“DAHA YENİ AÇMIŞ GİBİ HEYECANLI 

BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUM”
Şen, Konya merkeze her gitti-

ğinde terziler iş hanına gidip arka-
daşlarını ziyaret ettiğini, yeni çıkan 
modelleri incelediğini belirterek, 
şöyle devam etti: “Bilmediklerimi 
de şu yaşta öğrenmek isterim çün-

kü bundan ekmek yiyoruz. Konfek-
siyonu da incelerim. Onlar da güzel 
kalıplar, modeller çıkarıyorlar. Onları 
yapmaya çalışıyorum. Zaten onları 
yapmazsam, beceremezsem ayakta 
kalamamki. Yenilikleri sürekli takip 
ediyorum. İşimi severek yapıyorum. 
Daha yeni açmış gibi heyecanlı bir 
şekilde çalışıyorum. Allah güç kuv-
vet verirse mesleğimi sonuna kadar 
devam ettireceğim.” 

Esnaflığın püf noktasının “sem-
patiklik” olduğunu dile getiren Şen, 
“Terzilikten önce esnaflık biraz 
sempatiklik ister. Adamın suratı 
gülmezse, dükkanından çıkmazsa 
hiçbir şeye karışmazsa unutulur. 
Hareketli olacaksın. Siyasetten spo-
ra kadar her şeyin içinde varım. Ya-
kın zamana kadar spor yapardım. İki 
seneye kadar futbol oynardım. Çoğu 
inanmayacak ama bu bir gerçek.” 
ifadelerini kullandı. 
n AA
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Besin değeri açısından meyve-
lerin tüketilmesi yararlıdır.

Lif bakımından oldukça zengin 
olan, sindirim sistemi korur,  bağır-
sak yoluyla toksinlerin atılmasına 
ve LDL (kötü) kolestrolün düşme-
sine destek verir. Lif yönünden zen-

gin olduğu için kabızlığı engeller.

Kas ve eklem gelişimi için ya-
rarlıdır.

Antioksidan açısından zengin 
olan meyve bir çok hastalık riskle-
rini düşürür.

Enerji verir. Doygunluk hissi 
sağlarlar.

Hafızayı güçlendirir.
Hücre yenilenmesi ve doku 

onarımı sağlarlar. Diş ve diş eti 
sağlığını korurlar.

Meyveler, içerdikleri besin öğe-
leri ve miktarı bakımından birbirin-
den farklı olduğu için tüketimlerin-

de çeşitlilik sağlanmalıdır.
Meyvelerin sularını içmek yeri-

ne, tüm olarak tüketilmesi, ayrıca 
kabuklu yenilebilen meyvelerin 
kabukları ile yenilmesi posa tüketi-
mini artırır. Meyvelerin kabuklarını 
soymayın, eğer ki kabukları soyu-
lacak meyveler ise ince soyarak 
tüketin.

Meyveler sağlıklı atıştırmalıklar 
olarak ara öğünlerde tüketilebilir. 
Ara öğünler de meyve tüketmek 
her gün içerisinde ihtiyacımız olan 
vitamin ve mineralleri almamızı 
sağlarken, porsiyon kontrolünde 
tüketilen meyve kan şekerini dü-
zenleyerek açlık ve yorgunluk hissi-
nin azalmasına yardımcı olacaktır.

HEM VİTAMİN HEM MİNERAL DEPOSU OLAN MEYVELER

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Konya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Hadim ilçesinde kar yağışı son-
rasında çok sayıda mahalleye elektrik verilemezken, pazartesi gününden beri tatil olan okullar perşembe günü de tatil edildi

İlçelerde kar hayatı 
olumsuz etkiliyor

Yaklaşık bin 500 metre rakıma 
sahip olan Hadim ilçesinde yaklaşık 
10 gündür aralıklarla devam eden 
kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 
Geç gelen kar yağışı bir taraftan 
yüzleri güldürürken, zorlukları da 
beraberinde getiriyor. Kar kalınlığı 
ilçe merkezinde 1 metreyi geçerken, 
ilçenin yüksek kesimlerinde yer yer 
2-3 metreyi buluyor.

OKULLAR BUGÜN DE TATİL
Kar yağışının ardından pazar-

tesi günü öğleden sonra tatil edilen 
okullarda eğitim öğretim ise olumuz 
şartlar sebebiyle başlayamadı. Ha-
dim’de okullar bugün (perşembe) 
de tatil edildi. Kar yağışı sonrası öğ-
rencilerin olmadığı okul bahçeleri de 
beyaz örtüsüyle boş duruyor. Hadim 
Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde 
kepçeler ve çalışanlarla kar temizliği 
yaparken, vatandaşlar da evlerinin 
önünü ve çatılarını temizlemeye 
çalışıyor. Sokaklarda köpekler kar 
üzerinde oynarken, güvercinler çar-
şı merkezinde dükkanların demirleri 
üzerinde sıra sıra diziliyor.

“TOROSLAR’DA KAR 
YAĞMASI GEREKİYOR”

Vatandaşlar da Hadim’e kışın 
bu yıl çok geç geldiğini belirterek, 
“Aralık ayında bile adeta bahar ha-
vası vardı. Ama son 1 haftadır çok iyi 
kar yağışı oldu. Şehir merkezinde şu 
an 1 metreyi aşan kar var. Yüksek 
kesimlerde kar yüksekliği yer yer 2 
metreyi, 3 metreyi geçiyor. Toros-
lar’ın ihtiyacı kar, bu bölgenin be-
reketi, su ihtiyacını karşılamak için 
Toroslar’da kar yağması gerekiyor” 
dedi.

“ÇOK SAYIDA MAHALLEYE 
ELEKTRİK VERİLEMİYOR”

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, kar yağışının ilçe 
genelinde 10 gündür aralıklarla 
devam etiğini belirterek, “Yaklaşık 

1,5-2 metre bölgesel olarak de-
ğişken şekilde kar yağışı meydana 
geldi. İlçe merkezi ve bağlı 15’den 
fazla mahallemizde elektrik kesin-
tisi uygulanıyor, 150-200 civarında 
direkler yıkıldı, sulu kardan dolayı. 
Yaklaşık olarak ilçe merkezimiz-
de 10 gündür kar temizleme, yol 

açma çalışmalarımız devam edi-
yor. 32 mahallemizden şu anda 
sadece Alanya tarafında bulunan 
bir mahallemizin yolu kapalı. Bu 
şekilde çalışmalarımız devam edi-
yor. İnşallah Cenabı Allah bereketi 
versin. Tabii genel kapsamda dü-
şünüldüğü zaman bir afete dön-

meden, can kaybı olmadan bu sü-
reci belediye ekiplerimiz, MEDAŞ, 
Büyükşehir Belediyesi el birliği 
halinde şu anda çalışıyoruz. Çalış-
malarımız devam ediyor. Yardımcı 
olan tüm kurum ve kuruluşlara te-
şekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
n İHA

Takografdaki sıkıntı Ankara’ya taşındı
Konya Şoförler odası başkanı 

Ahmet Şen, Konya Esnaf Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem Kara-
bacak ve Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez ile birlikte Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdedey’i ziyaret ederek, nak-
liyeci esnafının sayısal takograf 
konusundaki sıkıntılarını ilettiler. 
Görüşmede değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Ahmet Şen, “İşçi-
ler nasıl mesai yapıyorsa bizlerde 
mesaili çalışabiliriz 4,5 + 4,5 saat 
toplam 9 saat çalışma ekonomik 
anlamda yeterli bir süre değildir, 
şoförün aracını güvenli bir noktaya 
götürebilmesi için ek süre olmalı 
buda toplamda 12, 13 saat çalışma 
imkanı verilmeli” Bununla beraber 
nakliyeci esnafının “Ton/km soru-
nu temelde bütün sorunları çöze-
cek” dedi.

Konunun Bakan yardımcımız 
tarafından bakanlar kurulu Top-

lantısına iletileceğini ve akabinde 
bir açıklama yapılacağı bilgisini 
paylaşan Başkan Şen, “Konya’da 
esnafımız için birlik başkanımız-
la vekillerimizle el ele sorunların 

çözüleceğine inanıyoruz. Esnafı-
mız Her zamankinden daha güçlü 
çünkü gerek nakliyeci gerek tak-
sici esnafımızla içi içeyiz, birlikte 
güçlüyüz diye çıktığımız yolda, 

esnafımızla Esnaf Biriliğimiz’le, 
Odamızla birlikte devam ediyoruz. 
İnşallah esnafımız için hayırlı ha-
berler gelir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye yıllar önce 
üretim sahasına yeni 
bir soruyla yeni bir ba-
kış açısı getirmişti.

‘Yerli üretimi nasıl 
arttırırız?’ sorusuna 90lı 
yıllar da ithal ürünlerin 
kullanımını azaltarak 
bir denge kurulmaya 
çalışılsa da 2019 yılın-
da bu sorunun en net 
cevabı TOGG ile veril-
miştir. Türkiye’nin Otomobil Girişim 
Grubu’nun oluşturduğu proje ve 
isim babası bu kuruluştur.  Bu kuru-
luş başlarda yola 6 şirket olarak çık-
mıştır. Hisse payları; Anadolu Grubu 
%19 , BMC %19 , Turkcell % 19 , 
Zorlu Holding % 19 , TOBB % 5 ve 
Kök Grubu başlarda % 19 hisse ile 
katıldığı projeden 2019 ‘da ayrılaca-
ğını belirtmiştir.

TOGG, üretim yeri Bursa olaca-
ğı bildirilen ve yılda 175.000 üretim 
yapılacağı da kayıt altına alınmıştır. 
2022 yılında tüm Dünya Pazarlarına 
hazır olacak olan TOGG ‘ a bir dün-
ya birikimi olarak bakılmalıdır çün-
kü teknoloji yerel değil evrenseldir . 
Yapımında başından sonuna kadar 
büyük emek sarf eden tüm mühen-
disler çağın mühendisleri olup en az 
bir kere Avrupa’da çalışmış kesimdir. 
Türk milleti olarak gurur duyacağı-
mız konu ise teknolojinin Türk üreti-
mi olan bir araca böyle mükemmel 
şekilde dizayn edilebilmiş olmasıdır.

Tasarımının uluslar arası dizayn 
edildiği araç için ön ödenek olarak 30 

ile 40.000 civarı arası 
ilk ödenek alınacağı 
tahminler arasındadır. 

Benim nezdimde 
Yürüyen Bilgisayar 
unvanı alan TOGG, ya-
pısıyla, dokusuyla iç ve 
dış dizaynı beraberi da-
hilinde %100 elektrik ile 
çalışan ilk ve tek araçtır.

TOGG yapı ve yapı-
lış yönünden yukarıda 

bahsettiğim gibi bir araç. Fakat be-
nim araç için asıl merak ettiğim şey 
uluslararası Pazar fiyatı ile yerli halka 
maliyeti arasında ne kadar büyük 
bir fark olacağı yönündedir. Çünkü 
Türkiye otomobil sanayiinde ilk kez 
böyle bir durumla karşı karşıya kalı-
yor ve en fazla ne kadar arayı açabilir 
çok merak ediyorum.

Bir diğer merak ettiğim şey ise 
vergi…

Bilinir ki vergi; insanların sahip 
olduğu mallardan dolayı devlete 
ödediği ödenektir. Türkiye otomobil 
sektöründe bugüne kadar devamlı 
olarak yabancı araç kullandığından 
dolayı vergilerin yüksekliği çok da 
ses getirmedi fakat TOGG , Türk hal-
kına yaşattığı sevinci maliyet ve vergi 
konusunda da yaşatır umarım.

Böyle olursa yerli üründe, yerli 
üretim eminim ki çok daha artacaktır 
ki yerli üretimi yerli halk kullanmaz 
ise yerliliğin bir manası kalmaz diye 
düşünüyorum.

Umarım bu konuda da Ankara 
beklentilerimizi karşılar…

YÜRÜYEN BİLGİSAYAR

İzmir Ege Üniversitesi’nde kar-
şıt görüşlü iki grup arasında çıkan 
kavgada bıçaklanarak hayatını kay-
beden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun 
ismi Karapınar Belediye Meclisi 
tarafından ilçedeki bir parka veril-
di. Karapınar Belediyesi’nin ocak 
ayı olağan meclis toplantısında, 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Be-
lediye Meclis üyeleri İsmetpaşa 
Mahallesindeki Park’a Fırat Yılmaz 

Çakıroğlu’nun isminin verilmesi 
teklifinde bulundu. Belediye Mecli-
si üyeleri teklifi oy birliği ile kabul 
etti. Belediye Başkanı Yaka, “Sev-
gili kardeşimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve sevenlerine bir kez 
daha başsağlığı diliyorum. Mekanı 
cennet olsun. Ruhu şad olsun. Çok 
üzücü bir olaydı, bu acının tekrarını 
Allah bir daha kimseye yaşatma-
sın.” dedi. n AA

Kulu ilçesinde Mehmet Akif 
Ersoy Ortaokulu’nda açılan robotik 
kodlama ve teknoloji sınıfı düzen-
lenen törenle açıldı. Okuldaki sını-
fın donanımı için gereken finansal 
destek Kulu Eğitim, Kültür, Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
tarafından karşılanırken törende 
konuşan okul müdürü Cem Arslan 
derneğe katkılarından dolayı te-
şekkür etti. Yapılan konuşmaların 
ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Çağlayan katkı ve destek-
lerinden dolayı Derneğin Yönetim 

Kurulu Üyesi Korkut Yiğitalp’e bir 
teşekkür plaketi verdi.  Törenin 
sonunda öğrenciler tarafından üre-
tilen robotların gösterileri izlendi. 
Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip 
Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Çağlayan, Şube Müdürü 
Zafer Yiğitalp, Kulu Eğitim, Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği Yönetim Kurulu Üyeleri, Siya-
si Parti Temsilcileri, kurum amirle-
ri, okul müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.
n AA

Çakıroğlu’nun 
ismi yaşatılacak

Robotik ve kodlama 
teknoloji sınıfı açıldı

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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Beyşehir’de yağan kar, evlerin çatılarını doldurunca vatandaşlara iş çıktı. Artan kar 
kalınlığı evlere zarar vermesin diye vatandaşlar çatılardaki karı kürümeye başladı

Geçgel Makina Muammer Geçgel ve Geçgel Döküm Haydar Geçgel’in babaları İsmail 
Geçgel 90 yaşında vefat etti. Merhum İsmail Geçgel dualarla defnedildi

Çatılar karla kaplandı, 
temizlik çalışması başladı

Geçgel ailesinin acı günü 

Beyşehir’in dış mahallelerinde 
kar yağışının etkisini yitirmesinin 
ardından vatandaşlar evlerinin 
çatılarına çıkarak kar temizliğine 
başladı. Beyşehir Gölü’ne kıyısı bu-
lunan ilçeye bağlı Gölyaka Mahal-
lesi’nde üç gündür etkili olan kar 
yağışı sonrası yerleşim merkezinde 
kar yüksekliği 70 santimi aştı.

Aralıklarla devam eden kar ya-
ğışı nedeniyle kopan enerji nakil 
hatları nedeniyle üç gündür elekt-

rik verilemeyen bazı yerleşim yer-
lerinde yaşayan vatandaşlar, yağı-
şın durmasının ardından tehlikeli 
olmasına rağmen karla dolu olan 
evlerinin çatılarına çıkıyor. 

Çatılarda kar küreyen mahalle 
sakinlerinden Nuri Kurnaz, “Kar 
yağışı üç gündür mahallemizde 
hayatı neredeyse felç etti. Ama, 
kar berekettir gelmesini dört göz-
le bekliyorduk. Yollarımız ulaşıma 
açıldı ama üç gündür hala elektrik-

lerimiz yok. 
Tehlikeli de olsa çatılarımızdan 

karları arındırmak durumundayız. 
Çünkü, hem çatılarımıza zarar ve-
riyor, hem de bacalara. Ayrıca, aşa-
ğıya doğru düşerek çatıların altın-
dan geçen vatandaşlarımıza ya da 
bizlere de zarar verebilir. O yüzden 
tehlikeli de olsa bu mesaiyi mahal-
lemizde herkes yapmak durumun-
da kalıyor.” dedi.
n AA

Geçgel Makina Muammer Geç-
gel ve Geçgel Döküm Haydar Geç-
gel’in babaları İsmail Geçgel 90 
yaşında vefat etti. Merhum İsmail 
Geçgel’in cenazesi dün Hacıveyis 
Camisinde kılınan öğle ve cenaze 
namazının ardından Üçler Mezar-
lığına dualarla defnedildi. Geçgel 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Geçgel 
ailesi cenazenin ardından taziyetle-
ri kabul etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum İsmail Geçgel’e Yüce 
Allahtan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz. 
n BERKCAN BAŞ

Bozkır Soğucak eşrafından  

Ahmet 
Ziya 

BÜYÜKBAŞ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Geçgel Makina 

Muammer GEÇGEL 
ve Geçgel Döküm 

Haydar GEÇGEL’in 

babaları

İsmail 
GEÇGEL’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Son Devrin Bilim Abidesi Fuat 
Sezgin” belgeselinin galası gerçekleştirildi. Galada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan Fuat Sezgin’in bilime katkısına dikkat çekti

‘Bilim tarihine büyük katkı sundu’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sine-
ma-Televizyon Bölümü öğrencileri 
tarafından hazırlanan “Son Devrin 
Bilim Abidesi Fuat Sezgin” belge-
selinin galası gerçekleştirildi. Dü-
zenlenen galaya Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Oğuz Doğan, Selçuklu Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, dekanlar, 
akademisyenler ile çok sayıda öğ-
renci katıldı.  

Selçuklu Belediyesince destek-
lenen ve Selçuklu Kongre Merkezi 
Anadolu Oditoryum’da düzenle-
nen program, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı.  Düzenlenen programın açılış 
konuşmasını yapan Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ali 
Sevimli, “Fuat Sezgin bilimin ve sa-
natın birlikteliğine inanan, olaylara 
ve olgulara epistemolojik çerçevede 
bakmaya çalışan bir sinemacı ola-
rak ve yolun başında olan bir aka-
demisyen olarak onu tanıdığım için 
çok mutluyum. Bu isteklendirme 
ve bu enerji ile bu belgesel ortaya 
çıktı. Benim hissettiğim duyguları 
burada bulunan genç arkadaşları-
mın da hissetmesini istiyorum.  Bu 
belgeselin ortaya çıkmasında des-
teklerini esirgemeyen Necmettin 

Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Cem Zorlu’ya, filmi-
mizi böyle kıymetli bir mekânda 
gösterimini yapılmasını ve bu alt 
yapıyı hazırlayan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya te-
şekkür ediyorum. Projeye başından 
bari sahip çıkan ve destek olan de-
kanımız Prof. Dr. Ahmet Çaycı’ya 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘FUAT SEZGİN 17 ESERİ 
İLE DÜNYA BİLİM 

DÜNYASINA İNANILMAZ 
KATKILAR SUNDU’

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sine-
ma-TV bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sa-
lih Gürbüz ise, “Projemize baştan 
bu yana verilen destekler bizleri 
bundan sonraki projelere de teşvik 
ediyor. Fuat Sezgin kendisi ile yapı-
lan röportajda gençlere ne tavsiye 
edersiniz diye sorulduğunda Özel-
likle dünya nimetlerinden felaket 

edebilmelerini. Tatlı bir sabır ile 
azmetmeyi. Allah’ın korkusu ve Al-
lah’ın bütün hareketlerimizi kont-
rol etme bilincinde ve şuurunda 
yaşamayı ve akıl, bedenimizi aynı 

anda masaya oturtulup çalışmamı-
zı, ortaya koymamızı tavsiye edi-
yor. 29 dil bilen Profesör.  Kendisi 
17 eseri ile dünya bilim dünyasına 
inanılmaz katkılar sunmuş birisi” 

ifadelerini kullandı.
‘FUAT SEZGİN’İN YAKINDAN 

TANINMASINA KATKIS SAĞLADIK’
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı da, “Belge-
sel uzun ve yorucu bir serüvenin 
ürünü. Bölümdeki tüm hocalarımız 
gayretlerini ortaya koydular. Cum-
hurbaşkanımızın 2019 yılını Fuat 
Sezgin yılı ilan etmesi ile birlikte 
fakültemizde sadece Sinema ve 
Televizyon bölümü değil, diğer bö-
lümlerimizle de oturarak, 2019’un 
programını yaptık. Onun sonucun-
da da diğer 5 bölümün katılımı ile 
karma sergimizi gerçekleştirdik. 
Karma sergimiz şuanda Türkiye’yi 
geziyor. En son Diyarbakır’da Dicle 
Üniversitesi’nde sergilendi. Dola-
yısıyla diğer illeri de aşama aşa-
ma gezmeye devam edecek. Hem 
doğunun hem de batının sentezi 
durumundaki Fuat Sezgin’i bizde 

hasbel kader hem karma sergi ile 
hem de buradaki belgesel ile genç 
nesil için çok önemli. Nitekim Fuat 
Sezgin gençlerin belleğinde yer 
edinebilse kendimizi bahtiyar his-
sedeceğiz” diye konuştu. 

‘FUAT SEZGİN ADINI TARİHE 
YAZDIRDI’

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Oğuz Doğan, Fuat Sezgin’in bilim 
tarihinde yaptığı çalışmalarla çığır 
açtığını belirterek, şunları kaydet-
ti, “Bugün bilim tarihinde yazılan 
bütün kitaplar bilim tarihini bölüm 
bölüm anlatırlarken İslam Bilim 
Tarihi’ne çok kısa değinirler. İslam 
Bilim Tarihi’ne ait birkaç isimden 
başka bir şey göremezsiniz. 

Böyle bilim felsefesinin yerleş-
tiği bir toplumda Fuat Sezgin gibi 
biri çıkıyor, bilim tarihine, dünya 
literatürüne İslam Bilim Tarihi’nin 
katkılarını ortaya koyabiliyor, yer-
leştirebiliyor. Müslüman bilim 
insanlarının bilime katkılarını tek 
tek görselleştirerek, müzeler ku-
rarak, tarihe adını yazdırıyor. Fuat 
Sezgin böyle bir bilim insanı. Hiç-
bir kimsenin cesaret edemediği bir 
zamanda İslam Dünyası’nın bilim 
tarihine katkılarını haykırabilen 
bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı. 
Sezgin’in hayatı ve çalışmalarının 
anlatıldığı belgeselin gösteriminin 
ardından program sona erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gelecek Partisi İl 
Başkanı Ekici oldu

Gelecek Partisi Genel Başka-
nı Ahmet Davutoğlu A takımını 
oluşturduktan sonra partisinin il 
başkanlarını da belirlemeye baş-
ladı. Gelecek Partisi’nin Konya İl 
Başkanı Hasan Ekici oldu. 

Memleketi Konya’ya çok 
önem verdiği bilinen Davutoğ-
lu’nun partisinin Konya il başkan-
lığına Yeminli Mali Müşavir Ha-
san Ekici’yi atadı. 

Hasan Ekici dün Gelecek Par-
tisi’nin genel merkezinde mazba-
tasını Genel Başkan Ahmet Davu-
toğlu’nun elinden aldı.

Konya İl Başkanı olarak ata-
nan Mali Müşavir Hasan Ekici ilk 
açıklamasında, “Şimdi ‘yeni bir 
hal’ ve ‘yeni şeyler söyleme” za-
manıdır. Yeni şeyleri ancak geç-
mişten ilham alarak geleceği inşa 
etme ideali olanlar söyleyebilir-
ler.” İfadesini kullandı.

Ekici açıklamasına şu şekil-
de devam etti; “İnsanlar yalnızca 
konuştukları şeylerden değil sus-
tukları şeylerden de sorumludur.” 
Bu sorumluluk bilinciyle, bütün 
baskılara ve oluşturulan korku 
atmosferine rağmen cesaretle, 
samimiyetle ve basiretle Kon-
ya’mızın dünyaya kazandırdığı 
değer, sayın Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu’nun liderliğinde Gelecek 
Partisi kurulmuştur. Şimdi ‘yeni 
bir hal’ ve ‘yeni şeyler söyleme” 
zamanıdır. Yeni şeyleri ancak geç-
mişten ilham alarak geleceği inşa 
etme ideali olanlar söyleyebilirler.  
Yapılan istişareler sonucunda ve 
sayın genel başkanımızın tak-
dirleriyle Gelecek Partisi Konya 
Kurucu İl Başkanı olarak atanmış 
bulunuyorum. Güven ve tevec-
cühleri nedeniyle kendilerine te-
şekkür ediyorum. Rabbim aldığı-
mız sorumluluğu layıkıyla yerine 
getirmeyi nasip etsin. Aşağıda 

özetlemeye çalıştığım partimizin 
temel amaç ve değerleri doğrul-
tunda “yeni bir ufka” ve “yeni bir 
geleceğe” yürüme iradesine sahip 
tüm vatandaşlarımızı Türkiye’mi-
zin ve Konya’mızın geleceğinde 
sorumluluk almaya davet ediyo-
rum. 

HASAN EKİCİ KİMDİR?
Hasan Ekici, 1974 yılında 

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 
doğdu.1998 yılında Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi bölümünü 
bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde kamu yö-
netimi dalında “kurumsal risk 
yönetimi” üzerine yüksek lisans 
yaptı.2000-2003 yıllarında T.C. 
Maliye Bakanlığı İzmir Gelirler 
Bölge Müdürlüğü’nde Vergi Mü-
fettiş Yrd. (Eski Unvan Vergi De-
netmen Yrd.) olarak görev yaptı. 
2003-2007 yıllarında T.C. Ma-
liye Bakanlığı Gelir İdaresi Baş-
kanlığı’nda Vergi Müfettişi (Eski 
Ünvan Vergi Denetmeni) olarak 
görev yaptı. 2007-2012 yıllarında 
T.C. Selçuk Üniversitesi Rektör-
lüğü’nde İç Denetçi olarak görev 
yaptı.2010 yılında T.C. Mevlana 
Kalkınma Ajansı’nda 1 yıl İç De-
netçi olarak görev yaptı.2012 yı-
lından itibaren Küre Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş.’de kurucu ortak 
Yeminli Mali Müşavir olarak çalış-
maktadır. A-2 Düzeyinde Kamu İç 
Denetçi Sertifikasına ve Bağımsız 
Denetçi Lisansına sahiptir. “Ku-
rumsal Risk Yönetimi-Kalkınma 
Ajansları Uygulaması” isimli bir 
adet kitabı yayımlanmıştır. Vergi, 
kamu ihale, bütçe, kamu yönetimi 
v.b. konularda çeşitli dergilerde 
yayımlanmış makaleleri bulun-
maktadır. Orta derecede İngilizce 
ve Arapça bilmektedir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çocuklar Başkan 
Kılca’ya sözünü tuttu

Eğitim yılı başında kendilerine hediye veren Hasan Kılca’ya sözlerini tutan birinci sınıf öğrencileri ilk mektupları Kılca’ya yazdı. 
Öğrencilerin mektubunda, “bana gönderdiğiniz mektuplar için teşekkür eder ellerinizden öperim” cümleleri dikkat çekti

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca bu yılki eğitim öğretim 
yılı başlangıcında ilköğretim birinci 
sınıfa başlayan çocuklara hediyeler 
vererek okumaya başladıklarında 
kendisine mektup yazmalarını iste-
di. Okuma yazmayı öğrenen  çocuk-
lar Başkan Kılca’ya ilk mektupları 
göndermeye başladılar. Mektupları 
bir bir okumaya başlayan Başkan 
Kılca da, “Bu günlerde hayatımın en 
güzel ve anlamlı mektuplarını alı-
yorum. Okuma yazmayı öğrenen 1. 
sınıf öğrencilerimiz ilk mektuplarını 
yazmışlar. Yaşattıkları bu mutluluk 
için teşekkür ediyorum. Rabbim 
bahtlarını açık etsin.” dedi.

Karatay Belediyesi, bu yıl ilkokul 
1’inci sınıfa başlayan Karataylı bütün 
çocuklara okul çantası, beslenme 
çantası ve kırtasiye malzemesinden 
oluşan desteğini 2019-2020 Eğitim 
ve Öğretim Dönemi’nin ilk gününde 
verdi. Minikler, okul sıralarında he-
diyelerini görünce ayrı bir mutluluk 
yaşarken, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, öğrencilerden okuma-
yı söktüklerinde kendisine mektup 
yazmalarını istedi. 

Okuma yazma öğrenen öğrenci-
ler, hem okuma yazmayı öğrenme-
nin mutluluğunu yaşadıklarıyla ilgili 
düşüncelerini Başkan Hasan Kılca 
ile paylaştılar. Hem de yeni eğitim 
ve öğretimin başında Karatay Bele-
diyesi’nin kendilerine olan çanta ve 
kırtasiye malzemeleri desteği dola-
yısıyla Başkan Kılca’ya kendi cümle-
leriyle teşekkür ettiler. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da kendisine minik öğrenci-
lerden gelen mektuplar karşısında 
çok mutlu olduğunu dile getirerek, 
“Göreve geldiğimizde eğitime çok 
önem verdiğimizi ifade etmiştik. Bu 
bağlamda da eğitime yönelik birçok 
projeyi hayata geçirmeye başladık. 

“Mutlu Çocuklarıyla Bir Başka Kara-
tay” sloganıyla hayata geçirdiğimiz 
çanta ve kırtasiye desteği projemizi 
de bu yıl ilk kez yaptık. Hediyeleri-
mizin içine bir de hem ailelerimize 
hem de öğrencilerimize yönelik 
mektup eklemiştik. Mektubumuz-
da öğrencilerimizden okuma ve 
yazmayı öğrendiklerinde bizlere 
mektup yazmalarını rica etmiştik. 
O mektuplar gelmeye başladı ve 
şunu açıkça söylemem gerekir ki 
bu günlerde hayatımın en güzel ve 
anlamlı mektuplarını alıyorum. Zira 
okuma yazmayı öğrenen 1. sınıf öğ-
rencilerimiz, ilk mektuplarını bana 
yazmışlar. Yaşattıkları bu mutluluk 
için teşekkür ediyorum. Rabbim 
bahtlarını açık etsin. Bu, yaptığımız 
işin ne kadar doğru olduğunun da 
bir göstergesi. Bu vesileyle gelece-
ğimizin teminatı olan yavrularımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kılca eğitim öğretim yılı 
başında hem ailelere hem de çocuk-
lara içinde mektup yer alan hediye-
ler vermişti. 
İŞTE BAŞKAN KILCA’NIN MEKTUBU:

  Değerli anne ve babalar;    

Hayatınızdaki en önemli varlığı-
nız olan evladınız bugün okula baş-
ladı. Büyük fedakârlıklarla koruyup 
kolladığınız, gözünüz gibi bakıp bu 
yaşa getirdiğiniz çocuğunuzun okul 
koridorlarındaki cıvıltılarını duyarak 
heyecanlarına ortak olma ve artık 
onlarla gurur duyma zamanı.     Siz 
kıymetli anne-babaların bugüne 
kadarki bütün çabası, devletimizin 
inşa ettiği okul ve derslikler, çocuk-
larımızın sıralarına okulun ilk gü-
nünde konan kitaplar ve elbette her 
biri birbirinden değerli öğretmenle-
rimiz, kısacası eğitime dair her şey; 
çocuklarımızın geleceğe çok daha iyi 
hazırlanmaları içindir.   

Eğitime yapılan her yatırımın 
temelinde çocuklarımız var. Ben de 
3 çocuk büyütmüş bir baba olarak, 
eğitim sürecinin öğrenciler kadar ai-
leler için de uzun bir yol olduğunu 
biliyorum. Karatay Belediyesi olarak, 
bu uzun yolda bizim de bir katkımız 
olsun istedik. Bu kapsamda bu yıl il-
çemizin tamamında okula başlayan 
tüm 1. sınıf öğrencilerimize çanta ve 
kırtasiye desteği veriyoruz.     Eğiti-
me olan desteğimiz elbette bununla 

sınırlı değil. İlçemizdeki derslik ihti-
yacını gidermek için bir yandan yeni 
okullar inşa ederken, diğer yandan 
okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını kar-
şılıyor ve eğitim alacak çocuklarımız 
için birçok projeyi hayata geçiriyo-
ruz. Çünkü eğitime yapılan her ya-
tırımın gelecek nesillerin inşaasının 
bir müjdesi olduğunun farkındayız. 
Bu bağlamda en temel önceliğimiz, 
nitelikli insan gücünün yetiştirilme-
sine katkı sunmaktır.     Bu düşün-
celerle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nın öğrencilerimize, öğretmen-
lerimize, siz anne-babalara ve ül-
kemize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, sizlere sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.      

Sevgili çocuklar;   
Bugün itibariyle yeni bir he-

yecana adım atıyor ve hayatınızda 
yepyeni bir sayfa açıyorsunuz.     Bir-
birinden kıymetli öğretmenleriniz 
sayesinde kısa sürede okulunuza 
uyum sağlayacak, yeni arkadaşla-
rınızla tanışacak, yepyeni oyunlar 
öğrenip oynayacaksınız. Resimler 
yapacak ve birbirinden eğlenceli 
şarkılar söyleyeceksiniz. Ama tabii ki 
en önemlisi de okuma-yazma öğre-
nip yeni bilgilerle geleceğe yürüye-
ceksiniz.    

Okul hayatınızın bu ilk yılları; 
ömür boyu sizlere yol gösterecek, ai-
leniz ve ülkemiz için faydalı bireyler 
olmanız adına sizlere katkı sağlaya-
caktır. Bu yılları en iyi şekilde değer-
lendireceğinize, bilgiyi alan, işleyen, 
geliştiren ve ileten olacağınıza inan-
cım tam.     Bu mektubu sizlere aile-
niz okudu. Sizler de okuma-yazmayı 
öğrendiğinizde yine bir mektup ile 
duygularınızı benimle paylaşırsanız 
mutlu olacağım. Hepinizi gözleri-
nizden öpüyor, eğitim hayatınızın 
hayırlı olmasını diliyorum.
n MUAHMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Ahmet ÇaycıProf. Dr. Oğuz Doğan Mehmet Ali Sevimli Salih Gürbüz 



15 SPOR 2 9 OCAK 2020

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 

Kayserispor’da 
2 transfer birden

 Hes kablo Kayserispor, dış transferde iki futbolcu ile 
anlaşmaya vardı.

Süper Lig’in 2. yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren 
Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna 2 futbolcu kattı. Alman-
ya’nın St Pauli takımından gönderilen gurbetçi futbolcu 
Enver Cenk Şahin ve Hırvatistan’ın Rijeka takımında forma 
giyen Zoran Kvrzic ile anlaşmaya varıldı.

Antalya’ya giderek Başkan Berna Gözbaşı ve Teknik 
Direktör Robert Prosinecki ile görüşen ve sarı-kırmızılı for-
mayı giymeyi kabul eden iki futbolcu, bugün çalışmalara 
başladı.

Kayserispor Kulübü, her iki futbolcunun lisans işlem-
leri için gerekli evraklarının gelmesi ile birlikte resmi im-
zaları attıracak ve kamuoyuna açıklama yapacak. n  İHA

Sivaspor’un en 
istikrarlısı Caner 

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 
puanla zirvede tamamlayan DG Sivasspor’da, ilk devrenin 
en istikrarlısı Trabzonlu defans oyuncusu Caner Osmanpa-
şa oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ve kupada oynadığı 19 
maçın 19’unda forma giyen Osmanpaşa, oynadığı tüm 
karşılaşmalara ilk 11’de başladı. Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay’ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer 
almayı başaran Caner Osmanpaşa, bu maçlarda bin 710 
dakika sahada kaldı. Caner Osmanpaşa’yı, 19 maçta bin 
580 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın Gabonlu 
futbolcusu Aaron Appindangoye takip etti. 27 yaşındaki 
oyuncu 17 kez ilk 11’de görev alırken, 3 kez de sarı kartla 
cezalandırıldı. Yiğidolar’ın forvet oyuncusu Mustapha Ya-
tabare ise 17 maçta bin 506 dakika süre alarak, üçüncü 
sıraya yerleşti.  n İHA

Trabzonspor maçında 
gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan 
Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bur-
saspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig’in ikinci yarısına Teknik Direktör Hüseyin 
Cimşir yönetiminde Antalya Belek’te hazırlanan Trab-
zonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bur-
saspor ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Badou Ndia-
ye’nin ilk 11’de başladığı mücadeleye bordo mavili ekip 
Erce, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, 
Kerem, Ndiaye, Kamil, Fıratcan ve Ekuban 11’yle çıktı. 
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı. n İHA

Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ci-

ğerci, teklif gelmesi durumunda boş 
mukaveleye imza atabileceğini söy-
ledi. Süper Lig’in ilk 17 haftalık bölü-
münde forma giydiği 14 maçta 2 gol 
atan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-laci-
vertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını 
sürdürdüğü Antalya’nın Belek Turizm 
Merkezi’nde basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Devre arası ha-
zırlıklarının verimli geçtiği belirten 
Tolga Ciğerci, “Çok iyi hazırlanı-
yoruz. Her şey iyi gidiyor. 2020’ye 
iyi başlayacağız. İnşallah her şeyin 
hayırlısı olur.” ifadelerini kullandı. 
Tolga, bir basın mensubunun “Boş 
mukaveleye imza atarım demecin 
vardı. Bu doğru mu?” sorusuna, 
“Fenerbahçe’ye ne kadar teşekkür 
etsem azdır. En kötü günlerimde beni 

yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar 
tabii ki o şekilde imza atarım. Burada 
çok mutluyum.” şeklinde yanıt verdi.

Sezon başında koydukları he-
deflere emin adımlarla ilerlemek 
istediklerini aktaran sarı-lacivertli 
futbolcu, “Bir hedefim var. Beş ay 
sonra bu takımla şampiyon olmak 
istiyorum. Taraftarımız da bizi yalnız 
bırakmasın. Elimizden geleni yapa-
cağız. İnşallah hep beraber başarılı 
oluruz.” değerlendirmesinde bulun-
du.

“HERKES MİLLİ TAKIM 
KARARINI KALBİYLE VERSİN”
Kariyerine Almanya’da başlayan 

Tolga Ciğerci, bu ülkede yetişen Türk 
futbolcuların Türkiye ve Almanya 
Milli takımları arasında yaptıkları 
tercihle ilgili şunları kaydetti: “Her-

kesin farklı düşüncesi var. Ben kal-
bimle A Milli Takım’ı seçtim. Her-
kesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin. 
Ahmed Kutucu bizi seçti. Çok iyi bir 
futbolcu bizim için. Herkes bu kararı 
kalbiyle versin. Benim hedefim hep 
A Milli Takım’dı. Türk’üm ve Türkiye 
için oynamak istiyordum. İnşallah 
yine milli takıma çağrılırım.”

Tolga Ciğerci, eski takımı Gala-
tasaray’da oynadığı dönemde yan-
lış tedavi edildiği için sakatlığının 
uzadığı yönündeki iddiaların hatır-
latılması üzerine, “Fazla konuşmak 
istemiyorum. Maçlara çıkabildim. 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
teknik ekip ve takım doktorlarının 
sayesinde sahalara geri dönebildim. 
Herkese teşekkür ediyorum.” ifade-
lerini kullandı. n AA

Göztepe’den radikal karar
Süper Lig ekiplerinden Göztepe takımın önemli futbolcularını kampa götürmedi. Teknik direktör İlhan 

Palut, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin’in Antalya kampı kadrosunda yer almayacağını belirterek, 
“Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor.” dedi

 Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, 
Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin’in 
Antalya kampı kadrosunda yer almayacağı-
nı ifade ederek, “Belirlediğimiz oyuncular 
var, bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer 
süreç işi. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye 
yaparak transferi kapatmak istiyoruz” dedi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, 
sezona iyi başlayamadıklarını fakat ikinci 
bölümde bir çıkış yakaladıklarını söyledi. İlk 
yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirten Palut, 
“Göztepe takımı daha iyisini yapabilirdi. 
Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 
deplasman maçından istemediğimiz mağ-
lubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla 
geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve perfor-
mansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk 

yarıyı özetleyecek olursak bence ne çok iyi 
ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı 
geçirmiş olduk” dedi.

Palut, ligin ilk devresinin son haftaların-
da sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdü-
receklerini belirterek, “Ligi bitirebileceği-
miz en iyi yerde bitirmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

“ANTALYA’DA EREN, YASİN VE VELİ 
BİZİMLE OLMAYACAK”

3 futbolcunun Antalya kampında ol-
mayacağını açıklayan İlhan Palut, “Bugün 
başlayacakları Antalya kampında Aytemiz 
Alanyaspor’la bir hazırlık maçı yapacağız. 
Antalya’da Eren, Yasin ve Veli bizimle ol-
mayacak. Biliyorsunuz 34 kişilik kadromuz 
vardı. Bazı genç oyuncularımız var. Bunların 

daha verimli antrenman yapması, daha da 
önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir 
yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp 
süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz 
takımlarla görüşeceğiz. Bu 3 oyuncu dışında 
genç oyuncularımızı da kiralık verip, takımı-
mızı mutlaka ideal bir çalışma seviyesi sa-
yısına getirmemiz gerekecek” diye konuştu.

Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son 
güne kadar profesyonelce çalıştığını kayde-
derek, “Bazen bazı futbolcular için hava de-
ğişimi gerçekten performans adına olumlu 
etkiler oluşturuyor. 

Bizim de kendi oyun planımızda daha da 
yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz 
gerekiyor. Hiçbir ayrılık çok sevindirici değil; 
ama bazen futbolda bunu önüne geçemi-

yorsunuz, yaşanması gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

“YÖNETİM YENİ KADRO 
İÇİN TEMAS HALİNDE”

Ara transfer döneminde kadrolarına 2 
veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kay-
deden Palut, “Belirlediğimiz oyuncular var. 
Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer 
süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten 
çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 tak-
viye yaparak transferi kapatmak istiyoruz” 
dedi. Ligin ilk yarısında sakatlanan Andre 
Poko’nun Antalya kampında takıma katıla-
cağını belirten İlhan Palut, ne zaman hazır 
olacağının kampta belli olacağını, Atınç 
Nukan’ın ise tedavi sürecinin devam ettiğini 
vurguladı. n İHA

Süper Lig en iyi gol ortalamasına sahip liglerden biri
Maç başına 2,91 gol atılan Süper Lig, 

gol ortalaması konusunda Avrupa’nın 5 
büyük liginden yalnızca Almanya Birinci 
Futbol Ligi’ne (Bundesliga) geçildi. İlk ya-
rının tamamlandığı Süper Lig 2019-2020 
sezonundaki karşılaşmaları izleyenler, 
İtalya (Serie A), İngiltere (Premier Lig), 
İspanya (La Liga) ve Fransa’nın (Ligue 
1) en üst liglerindeki maçlara göre daha 
fazla gole tanıklık etti. Maç başına 2,91 
gol atılan Türkiye ligi, bu alanda Serie A 
(2,88), Premier Lig (2,79), La Liga (2,6) 
ve Ligue 1’in (2,49) önünde yer aldı. Sü-
per Lig’in ilk yarısında en fazla gol, son 2 
haftada kaydedildi. 17. haftada 37, 16. 
haftada ise 36 defa fileler havalandı.
EN GOLLÜ MAÇLAR GENÇLERBİRLİĞİ 

VE KASIMPAŞA’NIN
Futbolseverler, Gençlerbirliği ve Ka-

sımpaşa’nın karşılaşmalarında bol gol iz-
ledi. 28 gol atıp 32 gol yiyen Gençlerbirliği 
ve 26 gol atıp 34 gol yiyen Kasımpaşa’nın 

müsabakalarında 3,53 gol ortalamasına 
ulaşıldı. İlk yarının gol bakımından en 
kısır mücadeleleri ise 38 golle Galatasa-
ray’ın maçları oldu. Galatasaray’ın (attığı 
23, yediği 15) karşılaşmaları ortalama 
2,23 golle bitti. Süper Lig lideri Demir 
Grup Sivasspor’un (attığı 35, yediği 16) 
oynadığı karşılaşmalarda da ortalama 3 
gol atıldı.

ALMANYA LİGİ ZİRVEDE
Devre arasına Leipzig’in 2 puan fark-

la zirvede girdiği ancak önceki haftalarda 
Borussia Mönchengladbach, Bayern Mü-
nih ve Borussia Dortmund’un da liderliğe 
yükseldiği Bundesliga, 3,21 gol ortala-
masıyla Avrupa’nın diğer dört büyük ligini 
geçti. Almanya liginin “en gollü lig” un-
vanını almasına en büyük katkıyı, maçları 
68’er (ortalama 4) gole sahne olan Leip-
zig (attığı 48, yediği 20) ve Bayern Münih 
(attığı 46, yediği 22) yaptı.
 n AA

İlhan Palut



Yeni bir başlangıç
İttifak Holding Konyaspor, Antalya kampı ile birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kampta 

konuşan ve ilk yarının iyi performans gösteren nadir oyuncularından Milosevic, çok zor bir 
dönem yaşadıklarını ancak Antalya kampı ile yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi
Başarısız bir ilk yarı performansı sergi-

leyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan 
İttifak Holding Konyaspor, Antalya kampı 
ile birlikte yeni bir başlangıca imza atmak 
istiyor. Kampta değerlendirmelerde bulu-
nan ilk yarının nadir iyi performans göste-
ren oyuncularından Milosevic, sıkıntılı bir 
süreçten geçtiklerini, Antalya kampı ile 
birlikte bunu tersine çevirmek istediklerini 
söyledi. İşte Boşnak yıldızın açılamaları:

ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK
Sezona çok iyi başladık. İlk 6 haftada 

çok iyiydik. Hep ilk 5 içerisinde yer alan 
bir takımdık. Yeni Malatyaspor maçına 
çıktığımızda ikincilik hedefiyle sahadaydık. 
Ancak o maçın ilk dakikasından itibaren 
başlayan şanssızlıklar, sezonun kalan bö-
lümünde bitmeden devam etti. Bu anlam-
da ilk yarı bizim için iki farklı sezon gibiydi. 
Çok zor bir dönem yaşıyoruz. 

Özellikle Aykut Kocaman yönetiminde 
hiç alışık olmadığımız bir dönemdeyiz. 
Bir şekilde buradan kurtulmak ve yukarı 
sıçramak için elimizden gelen tüm gayreti 
gösteriyoruz. Antalya kampı bizim için yeni 
bir başlangıç gibi. Buradan başlayarak 
yeniden üst sıralara tırmanma serüvenine 
başlayacağız. 

BU DURUMDA OLMAK KOLAY DEĞİL
Uzun zamandır galibiyet alamıyoruz. 

Bizim gibi kaliteli bir takım için böyle bir 
durumda olmak hiç kolay değil. Bu duru-
mun tüm takım arkadaşlarımda öz güven 
sorunu yarattığını kabul etmemiz lazım. 
Bizim gibi kaliteli bir takım için böyle bir 
durumda olmak kolay değil. Alıştığımız ve 
bildiğimiz bir durum değil. Çıkış noktası 
yakalamak için takım ruhunu tekrar ortaya 
koymamız gerek.

AYKUT HOCA OYUNUN 
İKİ YÖNÜNÜ DE İSTİYOR

Aykut Kocaman, Türkiye’de yıllardır 
büyük başarılar elde eden bir teknik direk-
tör. Bir gol yediğiniz zaman işler daha zor-

laşabiliyor. İyi savunma yapmak futbolun 
bir zorunluluğu. Hücumu ve geçiş oyunla-
rını da iyi oynamak zorundasınız. Fransa, 
Dünya Kupası’nda savunmayı önemseye-
rek şampiyon oldu. Ben Aykut Kocaman’ın 
hiçbir maç toplantısında ‘Sadece savunma 
yapın’ dediğini hatırlamıyorum. Bizden her 
zaman oyunun her iki yönünü de iyi oyna-
mamızı istiyor.

AYRILIK DÜŞÜNCEM YOK
Burada kendimi çok iyi hissediyorum. 

Bu yüzden geçtiğimiz sezon sözleşmemi 
uzattık. Şu anda kulüpten ayrılmak gibi bir 
düşüncem yok. Seviyemdeki birçok oyun-
cu gibi Avrupa’da oynama hedefim var. 
Ama şu an itibariyle bunu konuşmak için 
hayli erken.

GOL SEVİNÇLERİMİZ YARIM KALIYOR
Bazen gol atıp sevinemiyorsunuz 

bile... Futbolcular için zor kısmı gol attıktan 
sonra sevinememek. İki kez başıma geldi 
bu olay. VAR sistemi bazı hatalar dışında 
elbette olumlu olacaktır ama gol sevinçle-
rimizin yarıda kalması nedeniyle üzüldüğü-
mü gizleyemem!

BÜTÜN TAKIM ARKADAŞIM
Hiç düşünmeden söyleyeyim, en çok 

konuşan ve en komik futbolcu Selim Ay... 
En sessiz takım arkadaşım, Anicic. En 
çabuk sinirlenen Skubic... En cimri Jens 
Jonsson... En yakın arkadaşlarım Amir ve 
Riad... Aslında tüm takımla iyi arkadaşım.

BALKANLARDAN GELEN 
OYUNCULAR KOLAY 

UYUM SAĞLIYOR
Balkanlardan gelen oyuncular Türki-

ye’de kendini çok iyi hissediyor. Türk ve 
Balkan kültürleri birbirine çok benziyor. 
Bu da adaptasyonu kolaylaştırıyor. Balkan 
oyuncuların son dönemde performansla-
rı da yükselişte. Kendimizi kanıtlamaya 
başladık. Bu nedenle Türkiye’de artık daha 
fazla tercih edilir hale geldik. 
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’a 
genç orta saha oyuncusu

Sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan ve 
teknik heyet ve yönetim değişikliğine giden 1922 Kon-
yaspor, ikinci yarı hazırlıklarına hem saha içinde hem 
saha dışında devam ediyor. Antalya’da yaptığı kampı 
tamamlayarak ikinci yarı hazırlıklarına Konya’da devam 
eden yeşil beyazlılar, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. 
Yavru Kartal Giresunspor’un genç oyuncusu Alperen Aydın 
ile sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açık-
lamada, “1922 Konyaspor’umuz Giresunspor takımından 
19 yaşındaki ortasaha oyuncusu Alperen Aydın ile Kulüp 
Başkanımız Muhammet Zahir Renklibay’ın katıldığı tören 
ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı” ifadeleri kul-
lanıldı. n SPOR SERVİSİ

Denizlispor Ali 
Turan’ı istiyor

İttifak Holding Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ali 
Turan’ı Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor’un 
istediği iddia edildi. Denizli basınının iddiasına göre Sü-
per Lig’de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı 
amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. 
Senegalli orta saha Alfred Ndiaye ile görüşmelerini sür-
düren yeşil-siyahlılar, sezon başında da adı kulüple anılan 
Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ’ın yanı sıra Büyükşehir 
Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ’ı da listesine aldı. 
Teknik direktör Mehmet Özdilek’in kanatlarda rotasyonu 
sağlamak için Caner’i, orta sahada da alternatifleri artır-
mak amacıyla İbrahim’i takımda görmek istediği belirtildi. 
Horoz’un bir diğer ilgilendiği isim Konyaspor’un tecrübeli  
oyuncusu Ali Turan.

Denizlispor’u teknik direktör Mehmet Özdilek çalıştırı-
yor. Deneyimli teknik adam 2017-2018 sezonunda bir dö-
nem Konyaspor’un başında bulunmuştu. n SPOR SERVİSİKara Kartallar kademe 

müsabakalarına yükseldi
Yeni transfer Thuram çalışamalara başladı

Konya U14 Ligi’nde grubunu 
lider olarak tamamlayan Meram 
Kara Kartallar, Konya il birinciği 
müsabakalarında da il ikincisi 
olarak kademe müsabakalarına 
katıldı. Altyapı çalışmalarıyla 
Türkiye’de adından söz ettiren 
Meram Kara Kartallar, U14’te 
il ikincisi oldu. Grup maçlarını 
namağlup olarak tamamlayan 
siyah-beyazlılar il birinciliği 
müsabakalarında da ikinci 
oldu. Meram Kara Kartallar il 
ikincisi olarak birinci kademe 
müsabakalarına katılmaya 
hak kazandı. Meram Kara 
Kartallar kulüp Başkanı Mustafa 
Metin, “Geçtiğimiz sezon 
istediğimiz düzeyde bir başarı 
yakalayamamıştık. Bir takımımız 

Türkiye dördüncülüğü başarısı 
yakalamıştı. Bu nedenle içimizde 
bir eksiklik hissediyoruz. Bu 
eksikliği bu sezon tamamlamak 
adına mücadelemiz devam 
ediyor. U14 takımımız bu başarıya 
hazır olduğunu gösterdi. İnşallah 
kademe müsabakalarından 
da başarılı sonuçlarla dönerek 
bir sonraki tura adımızı 
yazdıracaklarından eminim. 
Biz Kara Kartallar kulübü olarak 
gençlerimize, çocuklarımıza 
destek vermeye devam edeceğiz 
ve Türk futboluna Zafer Göktuğ 
Erdem, Ahmet Karademir, Fuat 
Duran ve Adem Eren Kabak 
gibi isimleri kazandırmaya 
çalışacağız.” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Yunanistan’ın 
PAS Lamia takımından kiraladığı ve geçtiğimiz 
günlerde 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı golcü 
oyuncu Thuram Antalya kampna katıldı ve 
çalışmalara başladı. 28 yaşındaki Brezilyalı 
oyuncunun oynanacak hazırlık maçlarında 
forma giymesi ve ilk kez görücüye çıkması 
bekleniyor.

Sezonun ilk yarısında büyük umutlarla 
kiraladığı Riad Bajic’ten istediği verimi 

alamayan Konyaspor, devre arasında golcü 
arayışlarına başlamıştı. 

Uzun süredir Yunansitan’ın PAS Lamia 
takımından Thuram’ı izleyen teknik heyet 
oyuncu hakkında olumlu rapor verinde 
Konyaspor 28 yaşındaki golcüyü satın alma 
opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiraladı. Maliyeti 
bir hayli düşük olan Thuram ikinci yarı 
Konyaspor’un gol umudur olacak. 
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

Erdon Daci ikinci yarıyı iple çekiyor

İttifak Holding Konyaspor’un 
genç golcüsü Erdon Daci ikinci yarıyı 
iple çekiyor. İlk yarının son maçında 
Alanyaspor deplasmanında ilk 11’de 
yer alan genç oyuncu attığı gol ile 
mağlubiyete rağmen taraftarın takdi-
rini kazanmıştı. 

Altınordu ile oynanan hazırlık 
maçında da gol atan Makedon golcü, 
kamptaki hırsı ve performansı ile göz 

kamaştırıyor. İkinci yarıda daha iyi 
olacaklarını düşünen Erdon, geçtiği-
miz günlerde verdiği demeçte, “Kötü 
bir süreçten geçtik ama eminim bunu 
düzelteceğiz. Aykut hocaya çok gü-
veniyorum. En kısa zamanda kötü 
gidişatı sonlandırıp yine zirvede ola-
cağız. Lig çok zor, çok fazla tecrübeli 
oyuncu var. Ama bu sene geçtiğimiz 
yoldan çok daha heyecanlı. Çünkü 

tüm takımlar birbirine çok yakın. ina-
nıyorum ki An karagücü maçıyla iyi 
gidişata başlayıp bir daha bırakma-
yacağız.  Benim için Aykut hocayla 
çalışmak büyük gurur. Müthiş bir 
ekibi var. Aile gibiyiz. Bana oyuncu-
ları gibi bakmıyorlar. Evlatları gibi 
çocukları gibi bakıyorlar” ifadelerini 
kullanmıştı.
n SPOR SERVİSİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 
Okul Sporları faaliyet takviminde yer 
alan Okullar arası Gençler Kız- Erkek 
Futbol İl Birinciliği Müsabakaları ta-
mamlandı. 

17 Aralık 2019 – 07 Ocak 2020 
tarihleri arasında Dumlupınar Saha-
sında oynanan Futbol Gençler Erkek 
kategorisinde 15 okuldan 270 spor-
cu, Futbol Gençler Kız kategorisinde 
ise 3 okuldan 54 sporcu katıldı. 

Oldukça heyecanlı ve çekişme-
li geçen müsabakalar sonucunda 

genç kızlarda 1. Konya Spor Lisesi, 
2. Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
3.Hadimi Anadolu Lisesi olurken 
genç erkeklerde, 1.Konya Spor Lisesi 
2. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, 3. Celaleddin Karatay Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 4.Selçuklu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
oldu.

Müsabakalar sonucunda derece-
ye giren takımlara kupa ve madal-
yaları düzenlenen tören ile takdim 

edildi. Genç Erkeklerde dereceye gi-
ren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Celaleddin Karatay Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile Genç 
Kızlarda birinci olan Konya Spor Lise-
si 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasın-
da düzenlenecek olan Futbol Gençler 
Kız-Erkek Grup Müsabakalarında; 
Genç Erkeklerde birinci olan Konya 
Spor Lisesi 26-29 Mart 2020 tarih-
leri arasında Futbol Gençler Erkek 
Yarı Final Müsabakalarında Konya’yı 
temsil edecekler. n SPOR SERVİSİ

Futbolda şampiyon Konya Spor Lisesi

RPS
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