
‘Muhtarlarımız
bizim için önemli’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, hizmet planlama 
toplantısı kapsamında  Selçuklu 
Mahalle Muhtarlarıyla biraraya 
geldi. Muhtarlara hitap eden Baş-
kan Pekyatırmacı, “Yaptığımız iş-
lerde hem planlama, hem uygula-
ma her zaman sizlere ihtiyacımız 
var” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE 

Kontrolden çıktı
altgeçide düştü!

İstanbul istikametinden Adana 
istikametine seyir halinde olan 
Bülent S. idaresindeki 31 PAC 49 
plakalı demir profil yüklü TIR, sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıktı.
n HABERİ SAYFA 6’DA 

‘Kerkük’te tehlike
çanları çalıyor!’

Dr. Öğretim Üyesi Şehabettin 
Kırdar,“Emperyalist oyunların bo-
zulması için Irak’ta Şii ve Sünniler 
tek olan düşmana karşı birleşmeli. 
Kerkük ise yakın bir tarihte İran 
olabilir” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Beklenen hayat
süresi 78 yıl!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürü Adnan Bed-
lek tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Konya’da doğuşta beklenen 
yaşam süresi 78,3 yıl. Buna göre 
Konya yaşam sürelerinin en fazla 
olduğu iller arasında 37’nci sırada 
yer alıyor. 
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Tampon ile can kaybı önlenebilir!
Seyir halindeki araç-
ların, TIR dorselerine 
ve kamyon kasalarına 
arkadan çarpması 
sonucu ölümlü ve 
yaralamalı kazalara 
neden oluyor. Bu tür 
kazalarda can kayıpla-
rının en aza indirilmesi 
için dorse ve kasaların 
arkasına darbe sönüm-
leyici tampon uygulan-
ması öneriliyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Konser büyük beğeni topladı Torku’dan kalkınmaya destek
Hazreti Mevlana’nın 811’inci do-
ğum yılı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen “15’inci Konya 
Uluslararası Mistik Müzik 
Festivali”nde İran’dan Şems 
Topluluğu sahne aldı. Kon-
ya’da eğitim alan yabancı 
uyruklu öğrencilerin de 
yoğun ilgi gösterdiği et-
kinlikte bazı katılımcılar 
konseri ayakta izledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Torku Meyve Suyu, 
Sirke ve Pekmez Üre-

tim Tesisi bu yıl da,  Kon-
ya ve Karaman’ın Bozkır, 

Güneysınır, Hadim, Taş-
kent, Yalıhüyük, Ermenek, 

Başyayla, Sarıveliler ve Ahırlı 
ilçeleri ile bu bölgede bulunan 

bütün kasaba, köy ve mahallele-
rinin çiftçisinden doğrudan üzüm 

aldı ve çiftçiyi mutlu etti. 
n HABERİ SAYFA 14’TE 

Türk Kızılayı Konya Kan Merkezi tarafından tarafından 
düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara madalya ve 
plaket verildi. Programda kan bağışının önemine dikkat 
çekilerek kan bağışı yapılması çağrısı yinelendi.
n HABERİ SAYFA 5’TE 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi ‘Mil-
let Kıraathaneleri’nin Konya’da ki ilk örneği Meram’da 
açıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gelenek-
sel kültürümüzü ihya etmek amacıyla düşünülmüş bu 
projeyi ilk olarak hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.  n HABERİ SAYFA 13’TE 

İnternet yayınlarına yönelik yönetmelik taslağına göre, 
yayıncıların internette çocukların fiziksel, zihinsel veya 
ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlar için 
“ebeveyn kontrolü” tedbirlerini alması zorunlu tutula-
cak.  n HABERİ SAYFA 10’DA 

KAN BAĞIŞÇILARI
ÖDÜLLENDİRİLDİ

KIRAATHANENİN
İLKİ MERAM’DAN

İNTERNETE EBEVEYN
DENETİMİ GELİYOR

04 06Celaleddin Karatay’da 
kayıtlar başladı

NEÜ’ye uluslararası 
yarışmada ödül 11 ‘Uyuşturucu meselesi

herkesi ilgilendiriyor’

OBRUKLAR 
EVIMIZDE!
Yeraltı su seviyesinin çekilmesiyle oluşan obruklar Karapınar bölgesinde ciddi endişe 

uyandırıyor. Artık yerleşim bölgelerine kadar gelen obruk oluşumları, konuyla ilgili 
yeni önlemlerin gündeme gelmesinin şart olduğunu gösteriyor

ARTIK EVLERİN 
YANINDA OLUŞUYOR!

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetul-
lah Arık, 2017’de 9, bu yıl ise 11 obruk daha oluştuğunu söyledi. 
“Geçmiş yıllarda su seviyesi daha yukarılarda olduğu için obruk-
lar daha üst kotlarda oluşuyordu” diyen Arık, obrukların şu anda 
yerleşim alanlarında, evlerin yanında ve tarımsal alanlarda oluş-
tuğuna dikkat çekti.

ORTAK BİR ÇALIŞMA
YÜRÜTMEK ŞART!

Obruğun oluşmasını durdurmak, şu an için mümkün olmadığını 
ifade eden Arık, “Ancak obruk oluşumunu tetikleyen faktörleri bi-
raz daha kontrol altında tutabiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Kalkınma ve Enerji Bakanlığına bağlı kurumların bir araya gerek 
bölge ile ilgili ortak çalışma yapması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.   n HABERİ SAYFA 4’TE 

Fiziki ve tıbbi cihaz altyapısıyla modern bir şekilde hizmet vermeye 
başlayan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlıkta kaliteyi ar-
tırmış durumda. Bir kısmının yıkılacağı bir kısmının da sağlıkla ilgili 
diğer fakültelerin geleceği eski hastane bölgesi de düşünülünce 
Meram Tıp Fakültesi, bölgenin sağlık üssü olacak. NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, yeni has-
tanenin örnek bir hastane olduğunu söyledi.   n HABERİ SAYFA 2’DE

Bölgenin yeni sağlık üssü 
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Fiziki ve tıbbi cihaz altyapısıyla modern bir şekilde hizmet vermeye başlayan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlıkta kaliteyi artırmış durumda. Bir kıs-
mının yıkılacağı bir kısmının da sağlıkla ilgili diğer fakültelerin geleceği eski hastane bölgesi de düşünülünce Meram Tıp Fakültesi, bölgenin sağlık üssü olacak 

Modern sağlık kampüsü

35 yıllık geçmişiyle Konya’nın 
hatta bölgenin önemli bir sağlık üssü 
olan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 
taleplere daha kaliteli hizmet ver-
mek amacıyla yenilenen binasına 
geçtiğimiz aylarda taşınmıştı. Eski 
binaların deprem yönetmeliğine uy-
gun olmaması, fiziki şartlarının kötü 
olması ve günün şartlarına uygun 
hizmete müsaade etmemesi gibi 
nedenlerden dolayı yeni bir hizmet 
binası yapılan hastane, 5 yıldızlı 
otel konforunda biz hizmet kalite-
sine kavuşmuş oldu. Fiziki şartların 
en modern şekilde dizayn edildiği 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 
yeni binası, tıbbi cihaz parkurundaki 
ciddi yenilenmeyle de birlikte daha 
modern bir sağlık hizmeti sunmaya 
başladı. 

ODALAR EN FAZLA 2 KİŞİLİK 
Hastanenin yenilenen binası 76 

bin açık, 100 bin metrekareli kapalı 
alana sahip. 46’sı yenidoğan, 130’u 
yetişkin olmak üzere 176 yoğun ba-
kım yatağının bulunduğu hastane-
de, 100’ü tek kişilik, 276 çift kişilik 
olmak üzere toplamda 634 yasak 
kapasitesi bulunuyor. Meram Tıp 
Fakültesi’nin yeni binasında 140 
poliklinik bulunuyor. 29 ameliyatha-
ne, 25 derslik ve 285 öğretim üyesi 
odasının bulunduğu hastane, her 
türlü imkana sahip durumda. Ayrı-
ca araç parkı sorununu da ortadan 
kaldırmak için yeni hastane binası-
nın 1100 araçlık oldukça geniş bir 
otoparkı da bulunuyor. Hastanenin 
eski binasında 4 hatta 6 kişiliğe ka-
dar odalar bulunurken yeni binada 
bu durum modern bir hale getirilmiş 
durumda. Ayrıca tümüyle modern 
bir şekilde oluşturulmuş konferans 
ve toplantı salonları da bulunuyor. 
Yeni binada odalar en fazla 2 kişilik 
olarak tasarlandı. Bu durum hem 
hastalar hem de refakatçi nezdinde 
daha kullanışlı bir sağlık hizmeti al-
manın önünü açmış oldu. 

GİDERLER ANLAMINDA
 DAHA ELVERİŞLİ 

14 bloktan oluşan eski binasında 
enerji, su, bakım ve onarım giderleri 
bakımından binaların eski altyapıya 
sahip olmaları, yeni binanın bu ba-
kımdan daha avantajlı bir hale gel-
diğini ortaya koyuyor. Enerji üretme 
ve enerjiyi etkin kullanma amacıyla 
dizayn edilen yeni bina ile bu deza-
vantaj avantaja çevrilmiş durumda. 
Yeni binaya kurulan ‘Trijen’ siste-
mi ile doğalgazdan kendi elektriğini 
üretebilecek. Ayrıca çatıya kuru-
lan güneş enerjisi panelleri de yine 
elektrik üretiminde kullanılacak. 
İlerki zamanlarda aktif hale getirile-

cek olan bu sistemlerle hastane, tü-
kettiği elektrik enerjisinin bir kısmını 
üreterek enerji tasarrufuna da katkı 
sağlamış olacak. 

MONOBLOK KONSEPTİ 
YOĞUNLUĞU ENGELLEMİŞ

Meram Tıp Fakültesi Hastane-
si’nin yeni binası monoblokkonsep-
tinde yapılmış durumda. Poliklinik-
lerle kliniklerin bloklarla ayrılmasıyla, 
bir bölgede oluşabilecek yoğunluğun 
önüne geçilmiş oldu. Hastanede ilk 
bloklarda poliklinikler, onun arkasın-
da yataklı servisler en arka blokta da 
laboratuvarlar, ameliyathaneler ve 
yoğun bakım üniteleri bulunuyor. 
Binada birbirine geçişli olarak dizayn 
edilen bu blokların varlığı ile yığılma-
lar önlenerek hastanenin daha ferah 
olması sağlanmış. 

YÜRÜYEN MERDİVEN KOLAYLIĞI
Hastane içerisinde çift taraflı 

2 ayrı yürüyen merdiven bulunu-
yor. Bu merdivenlerle hastalar veya 
hasta yakınlarıma iniş ve çıkışlarda 
kolaylık sağlamış durumda. Hasta-
nede bulunan çok sayıdaki asansör 
ile de iniş ve çıkışlar sağlanabiliyor. 
Ferah ve geniş koridorlara sahip olan 
hastanenin bölge bölge dinlenme ve 
oturma alanları da bulunuyor. Bu da 
yine vatandaşların yorulmadan has-
tanedeki işlerini tamamlamalarına 
destek oluyor. 

MODERN TIBBİ CİHAZLAR 

Hastanenin yenilenen fiziki alt-
yapısı ile birlikte eskiyen tıbbi ci-
hazlar da son modern teknolojiye 
uygun olarak yenilenmiş durumda. 
Bunlardan biri Biplan Anjiyo cihazı. 
Konya’da ilk olan bu cihazla beyin 
damarlarına yönelik ciddi bir radyo-
lojik işlemler yapılabilecek ve birçok 
hasta için ameliyatsız tedavi yönte-
minin önü açılacak. 

YATAK KAPASİTESİ ARTACAK 
Yeni binayla ilgili değerlendir-

melerde bulunan NEÜ Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Ahmet Tekin, yeni binanın son 
derece modern bir şekilde yapıldı-
ğını söyledi. Binanın yapılış itibari 
ile Türkiye’de sayılı örnekleri olan 
bir hastane örneği olduğuna dikkat 
çeken Tekin, şöyle devam etti, “76 
bin metrekare açık alanı, 100 bin 
metrekare kapalı alanı olan bir has-
tane.Hastanemizintamamı klimalı 
ve merkezi iklimlendirmesi mevut. 

Modüler yapıda olması büyük bir 
avantaj. İçinde farklı blokları olsa da 
monoblok şeklinde yapılmış bir has-
tane. A, B, S, D, E, F olmak üzere 6 
bloktan oluşuyor. Bu blokların her 
birinin birleştirilmiş olması büyük 
bir avantaj. Aynı zamanda en büyük 
özelliklerinden birisi elektrik enerjisi-
ni üretme imkanımız olacak. Şuanda 
faaliyete geçmedi ama ilerde bunu 
faaliyete geçireceğiz. Trijen dedi-
ğimiz doğalgazdan elektrik üreten 
bir sistemimiz var. Ayrıca çatıda da 
güneş enerjisi panellerimiz mev-
cut. Elektrik enerjimizin bir kısmını 
da kendimiz üreteceğiz. Tamamen 
akıllı hastane konseptindebir has-
tane oldu.  Merkezi olarak elektrik 
sistemi yönetilebiliyor. İstediğimiz 
yerin ışığını daha fazla veya az açabi-
liyoruz. Allah korusun olası bir yan-
gında sistem devreye girerek kapılar 
tamamen açılıyor hastaların dışarıya 
çıkarılması için. Yani tamamen akıllı 
bina konsepti hastanemizde mevcut. 
Yine en büyük özelliklerinden birisi, 
eski hastane binamızda 4-6 kişilik 
odalar vardı. Burada en kalabalık 
odamız 2 kişilik. Toplam yatak kapa-
sitemiz 634.Diğer binamızda 1250 
yatak kapasitemiz vardı. Eski binada 
kalan bölümlerde de alan genişlediği 
için yatak kapasitesi artacak. Dolayısı 
ile 1250 yatak kapasitesi iki hastane-
nin birleşmesiyle 1400 yatak kapasi-

tesine ulaşmış olacağız.” 
YENİ TOMOGRAFİ CİHAZI ALINDI 
Yeni binanın giriş ve çıkışlarının 

tek bölgeden olmasının büyük bir 
avantaj olduğuna dikkat çeken Pro. 
Dr. Tekin, “Diğer hastanemizde gi-
riş-çıkışlar farklı yerlerden yapılabi-
liyordu. Bu durum açıkçası güvenlik 
zafiyetini de beraberinde getiriyordu. 
Burada öyle bir sorun da kalmadı” 
dedi.Hastanenin hem binasının hem 
de cihazlarının son derece kullanışlı 
bir şekilde modern bir hale getirildi-
ğini dile getiren Tekin şöyle devam 
etti, “Polikliniklerle klinikleri ayırdık 
burada. Blok blok ayırınca, hastane 
daha rahat bir hal aldı. İlk bloklarda 
poliklinikler, onun arkasında yataklı 
servisler en arka blokta da labora-
tuvarlar, ameliyathaneler ve yoğun 
bakım üniteleri var. Bu şekilde daha 
kullanışlı bir hastane olmuş oldu. Di-
ğer binada 2 olan anjiyomuz burada 
4’e çıktı. Türkiye’de sayılı hastane-
lerde bulunan özellikle bir tomografi 
cihazı aldık. O da çok önemli. Türki-
ye’de muadili 3 veya 4 oldu. Çok hız-
lı ve özellikli çekim yapan bir cihaz 
oldu. Emar cihazımızı zaten yeni al-
mıştık o cihazımızı da buraya taşıdık. 
Radyoloji bölümüne yeni cihazlar 
aldık. Bu cihazların hepsi kuruldu 
çalışmaya başladı. Eski cihazlarımı-
zın tam manasıyla kullanılabilir olan-
larını buraya taşıdık, yeni alınacak 
cihazlarımızı da son model şekilde 
aldık. Dolayısı ile hem fiziki altyapı 
olarak hem de cihaz parkuru olarak 
çok donanımlı bir hastane oldu. 285 
öğretim üyesi odası var. 1100 araçlık 
otoparkımız var.”

SAĞLIK KAMPÜSÜ AMAÇLANIYOR 
Eski binaların akıbetinin ne ola-

cağıyla ilgili bilgiler de veren Tekin, 
“Eski binalardan A ve R blok baş-
ta olmak üzere 2-3 blok yıkılacak. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
dışarıda epey bir bölümü var bina-
larına kira ödediğimiz. Bu fakülteler 
merkezde toplanması hedefleniyor. 
Yani burası ve eski binaların olduğu 
bölgenin bir sağlık kampüsü olma-
sı hedefleniyor. Dolayısı ile C bloğa 
Sağlık Bilimleri Fakültesi gelecek. 
D bloğa Hemşirelik Fakültesi geldi. 
Onkoloji binasının yanına çocuk on-
kolojisi yapılıyordu oraya da seneye 
Dil Hekimliği Fakültesi gelecek. Bir 
de bizim Meram Yaka’da Fizik Te-
davi Merkezi’miz var orası da eski 
hastane kampüsüne gelecek. Yıkılan 
yerlere de yeni bina yapılmayacak, 
yeşil alan olacak. Böylece daha ferah 
olması amaçlanıyor” değerlendirme-
si yaptı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi modern binasıyla hizmet vermeye başlamıştı. Oldukça kullanışlı olan hastane hem fiziki hem de tıbbi cihaz altyapısıyla son teknolojiye uygun bir şekilde hizmet veriyor.

Prof. Dr. Ahmet Tekin
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İranlı Şems Topluluğu, Konya’da sahne aldı
Hazreti Mevlana’nın 811’inci 

doğum yılı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen “15’inci Konya Ulus-
lararası Mistik Müzik Festivali”nde 
İran’dan Şems Topluluğu sahne aldı.

Konya Valiliği ile Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğünce organi-
ze edilen festivalin 6’ncı gününde, 
İran’dan gelen Şems Topluluğu, 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde mü-

zikseverlerle bir araya geldi. Sanat 
yönetmenliğini Keyhüsrev Purna-
zeri’nin, solistliğini ise Hümayun 
Şeceriyan’ın üstlendiği topluluğun 
seslendirdiği eserleri yaklaşık 2 bin 
kişi dinledi.

Konya’da eğitim alan yabancı 
uyruklu öğrencilerin de yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikte bazı katılım-
cılar konseri ayakta izledi. Festiva-

le şimdiye kadar 47 ülkeden 133 
grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu 
yıl 15’incisi düzenlenen festivalde 
Özbekistan, Azerbaycan, Afganis-
tan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, 
İspanya ve Türkiye’den sanatçı ve 
müzik toplulukları sahne aldı.  Fes-
tival kapsamında, Mevlana Kültür 
Merkezi Sultan Veled Salonu ve 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-

zenlenecek diğer konserlerde yarın 
Arianna Savall (İspanya), 27 Eylül’de 
Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu 
(Irak), 28 Eylül’de Zabit Nebizade 
(Azerbaycan), 29 Eylül’de Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve 
Munojot Yo’lchiyeva (Özbekistan), 
30 Eylül’de Alimoğlu “Ruhun Dansı 
Topluluğu” Konyalı izleyiciler ile bu-
luşacak.    n AA  

Mistik Müzik ve Ruhaniyât
Müzik işbirliği yapacak

‘Yeni Mahalle’de
tüm sözler tamamlandı’

Hz. Mevlâna’nın 811. Doğum 
Yıldönümü Etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen 15. Uluslararası 
Konya Mistik Müzik Festivali, kap-
samında yerli ve yabancı çok sayı-
da misafir festivali takip etmek için 
Konya’ya geliyor. Tunus Ruhaniyât 
Müzik Festivali Organizatörü M. 
Hichem Rostam da Konya Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar’ı ziyaret etti. 

Tunus Ruhaniyât Müzik Festi-

valinin 05-09 Eylül tarihleri arasın-
da düzenlendiğini belirten organi-
zatör Hichem Rostom ile Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Uluslararası Konya 
Mistik Müzik Festivali hakkında 
görüşme yaptı, gelecek yıllarda 
düzenlenecek iki ülke Mistik Müzik 
organizasyonları konusunda bilgi 
alışverişi ve ortak programlar yap-
mak için fikir birliğine vardı. 
n HABER MERKEZİ

Seyir halindeki araçların, TIR dorselerine ve kamyon kasalarına arkadan çarpması sonucu 
ölümlü ve yaralamalı kazalara neden oluyor. Bu tür kazalarda can kayıplarının en aza indi-
rilmesi için dorse ve kasaların arkasına darbe sönümleyici tampon uygulanması öneriliyor

Dorselerin arkasına 
tampon önerisi!

Araçların tır TIR dorselerine ve 
kamyon kasalarına arkadan çarp-
masıyla birlikte meydana gelen tra-
fik kazalarında, can kayıplarına yol 
açması gün geçtikçe artıyor. Aracın 
iç hacmi tamamen dorse veya kasa-
nın altında kaldığı için ölüm oranla-
rının ve hasarın bir hayli fazla olması 
gözlemlendi. Can kayıplarının azal-
ması ve hasarın en aza indirilmesi 
için yetkililerden yardım bekleniyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 
bu tür kazaların önlenmesi amacıyla 
düzenlemelerin yapılması gerektiği-
ne dikkat çekerek, “Araçların TIR’la-
ra arkadan çarpmasıyla meydana 
gelen trafik kazalarında, can kayıp-
larına yol açmaması ve hasarın en 
aza indirilmesi için TIR dorselerine 
monte edilebilen darbe sönümleyici 
tampon takılarak kazaların önüne 
geçilebilecektir” dedi.  Trafik Kaza-
larını Önleme Derneği Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Çelik 
ise yeni üretilmekte olan TIR’ların 
tasarımlarının bu kazalar dikkate 
alınarak üretilmesi gerektiğine dik-
kat çekti. 
KAZALARIN ÖNLENMESİ İÇİN YASAL 

DÜZENLEMELER YAPILMALI
TIR dorselerinin ve kamyonların 

arkasında ki yüksekliğin kazalarda 
can kaybını beraberinde getirdiği-
ni ifade eden Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz 
Hakan Altun, “Kaza anlarında araç 
duramayarak dorse veya kasa altına 
sıkışmaktadır. Bu kazalarda ölüm 
oranı çok yüksek çünkü aracın iç 
hacmi tamamen dorsenin altında 
kalıyor. Güvenlik standartları kap-
samında dorsesinin veya kasanın 
altına metal bariyer yerleştirilmekte 
ancak bu metal bariyerin mukave-
metinin düşük olduğu bilinmekte-
dir. Ülkemizde araç imalatıyla ilgili 
üst kurum olan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve TSE özel dü-
zenlemelerle azami güvenlik tedbir-
lerini üretici firmaların almasını iste-
meli ve denetlemesini sağlamalıdır. 
Bu kazaların önlenmesi amacıyla, 
yasal düzenlemeler  yapılarak ayrı 
bir Teknik Güvenlik Denetiminden 

geçirilmesiyle bu tür kazalarda can 
ve mal kaybı önlenecektir” diye ko-
nuştu.

TIRIN ARKASINA 
SÖNÜMLEYİCİ TAMPON 

YAPILIRSA CAN KAYBI AZALIR
Araçların tır dorselerine ve 

kamyonlara arkadan çarpmasıyla 
ilgili tampon önleminin alınmasıy-
la birlikte can kaybının azalacağını 
dile getiren Makine Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz 
Hakan Altun,  sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Dorselere monte edi-
lebilen darbe sönümleyici tampon 
takılarak kazaların önüne geçilebi-
lecektir. Dorselere takılabilen söz 
konusu darbe sönümleyici tampon 
ile kazalarda yaralanmaların önüne 
geçilmesi, hasarların en aza indiril-
mesi ve en önemlisi can kaybı ya-
şanmaması sağlanacaktır. Dorsenin 

en arka kısmına darbe sönümleyici 
bir tampon sistemi tasarlanarak, 
dorsenin arkasındaki araç dura-
mayıp darbe sönümleyici tampona 
çarptığında enerji, tampon tarafın-
dan absorbe edilerek TIR’a çarpan 
aracın dorsenin altına girmesini en-
gelleyebilir. Mevzuatlarda detayları 
olmasa dahi üretici firmalar azami 
güvenlik şartlarına uygun olarak 
üretim yapmalı, ülkemizde araçların 
ve yolcuların güvenliğinden sorum-
lu olan bakanlıklar ve kamu kurum-
ları denetim görevlerini yerine getir-
melidir. Ülkemizin kabul ettiği yeni 
AB mevzuatları sonucu trafiğe çı-
kan araçların teknolojik gelişmişliği 
karşısında, özellikle ticari araçların 
teknik denetiminin yetersizliği bu 
tür kazaların artması ile iyice ortaya 
çıkmaktadır” 

TIRLARIN TASARIMI YENİDEN 

ŞEKİLLENDİRİLMELİ
Eski tır ve kamyonların yerden 

yüksek olduğunu ve kazalarda can 
kaybına yol açtığını dile getiren Tra-
fik Kazalarını Önleme Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman 
Nuri Çelik, üretici firmaların TIR’ları 
üretirken tasarım noktasında yeni 
önlemler almaları gerektiğine de 
dikkat çekerek cümlelerini şu şekil-
de aktardı: “Günümüzde araç sayı-
sının artması ile birlikte bu tip kaza-
ların arttığını da gözlemlemekteyiz. 
Şu anda yeni üretilen TIR’ların dor-
seleri yere biraz daha yakın oluyor 
ama eski kamyonların yere yakın 
olması söz konusu değil.  

Otomobili ile seyir halinde iken 
TIR’a arkadan çarpan sürücü dor-
senin yüksekliği nedeniyle sıkışıyor 
ve buda maalesef ki kazalarda can 
kaybını artırıyor. Bunun için kesin-
likle bir önlem alınması gerekiyor. 
Tabi buda genelde araç teknolojisi 
ile alakalı oluyor. Bu araçların üre-
timi genellikle yurt dışında üretili-
yorsa çözüm üretilmesi gerekir. Bu 
tip olayları inceleyen ve dikkate alan 
insanlar var. TIR’ların ve araçların 
tasarımını yapan kişiler, tasarımı ya-
parken buna dikkat ederse kazalar-
da can kaybının önleneceğini düşü-
nüyorum. Ayrıca TIR’ların arkasına 
yapılacak olan bombeli ve esnek bir 
tamponda can kaybının önlenmesi-
ne yardımcı olabilir” ifadelerini kul-
landı.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Çumra Belediyesi mahalle-
lerdeki çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor. Çumra Bele-
diye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 
2014 Mahalli idareler seçimle-
rinde vermiş olduğu tüm sözleri 
mahalle mahalle tamamlamaya 
devam ediyor. Başkan Oğuz, 
Mahalle ziyaretleri kapsamında 
Yeni Mahalle’ye gitti. Oğuz, ma-
halle ziyaretleri sırasında yapılan 
yatırımları yerinde inceleyip ma-
halle sakinleriyle sohbet ediyor 
ve eksik yada yapılması gereken 
hizmetleri yerinde planlıyor. 
Başkan Oğuz, “Büyükşehir yasa-
sıyla beraber Çumra 12 merkez 
mahalleden 53 mahalleye yük-
seldi. Görevi devraldığımızda 
henüz merkez mahallelerimizin 
hizmetleri bitmemişti bugün o 
merkez mahallerinden biri olan 
Yeni Mahallemizdeyiz. Bu ma-
hallemizin de görev süremiz 
öncesinde ne bir kaldırımı var-
dı nede bir asfalt yapılmış yolu 
vardı ne de yıllardır beklenen 
hasret kalınan Doğalgazı vardı. 

Allah’a hamdolsun Yenidoğan, 
Baraj, İstiklal ve Yeni Mahalle-
mize de dönemimiz içerisinde 
doğalgaz gelmiş oldu. Doğalgaz 
konforuna kavuşan bu mahal-
lelerimizin sokaklarında hem 
kaldırım hem de asfalt çalışma-
larımız yapıldı ve devam ediyor. 
Bugün Yeni Mahallemizdeyiz 
inşallah bugünde bu mahalle-
mizin asfaltlama çalışmaları, alt 
yapı çalışmaları, parkı yapımı ve 
doğalgazıyla yaşanabilir bir ma-
halle haline gelmiş oldu” dedi.  
Başkan Oğuz son olarak 53 ma-
hallemizde de yoğun bir şekilde 
çalışmalarımız sürüyor ben Yeni 
Mahalle başta olmak üzere tüm 
mahallelerimize hayırlı olsun” 
dedi. 

Yeni Mahalle yapılan yatı-
rımlar ve çalışmalardan dolayı 
Başkan Oğuz’a mahalle adına 
teşekkür eden isim Mahalle 
Muhtarı Alim Koçak oldu.  Ma-
halle halkı yapılan hizmetten 
memnun olduklarını dile getirdi.
n AA

Dr. Aziz Hakan Altun Prof. Dr. Osman Nuri Çelik
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Topraklık Caddesi’nde
kamulaştırma sürüyor

Karatay Belediyesi tarafından 
gençlerin hizmetine sunulan Cela-
leddin Karatay Gençlik Merkezine 
kayıt yaptırmak isteyen 14-28 yaş 
aralığındaki gençler, 1 adet vesikalık 
fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi 
ile Celaleddin Karatay Gençlik Mer-
kezi’ne 24 Eylül-5 Ekim tarihleri 
arasında şahsen müracaat ederek 
ücretsiz kayıt yaptırabilecekler. 

Celaleddin Karatay Gençlik Mer-
kezi; müzik atölyesi, bilgisayar labo-
ratuvarı, kafeteryası, bilardo salonu, 
kütüphanesi, internet-bilişim köşesi, 
fitness-aerobik salonu, etüt salonu 
gibi imkanları ücretsiz olarak genç-
lerin hizmetine sunuyor. Gençlik 
Merkezinde, İngilizce, Osmanlıca, 
Almanca, Fransızca, Arapça, Resim, 
Autocad, İşaret Dili, Hızlı Okuma, 
Bilgisayar, Diksiyon, Ney, Gitar, Bağ-
lama, Bay-Bayan Fitness eğitimi ve-
riliyor. Öğrencilerin taleplerine göre 
farklı branşlarda da eğitim verilebi-
liyor.

Gençlik Merkezinde gençleri-
mizle bir araya geliyoruz

Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezinde belirli aralıklarla genç-
lerle bir araya geldiklerini söyleyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli, gençlerin iyi yetişmesi, 
ülkesine ve milletine hayırlı bireyler 
olmaları için Karatay Belediyesi ola-
rak çalışmaya devam edeceklerini 
dile getirdi.

Başkan Mehmet Hançerli, Cela-
leddin Karatay Gençlik Merkezi’nin 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli 
yarışmalar, konferans ve seminerler, 
geziler, sosyal sorumluluk projeleri 
ve daha pek çok etkinlik gerçekleş-
tirildiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Celaleddin Karatay’da 
kayıtlar başladı

Milletvekili Ağralı 
Karapınar’ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin eski yerleşim yerleri arasın-
da bulunan Topraklık Caddesi’nde 
kamulaştırma çalışması yürütü-
yor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Üç-
ler Mezarlığı arkasında bulunan 
Topraklık Caddesinde önemli bir 
çalışmayı hayata geçirdiklerini be-
lirterek, devam eden kamulaştır-
ma çalışmasının tamamlanmasıyla 
Topraklık Caddesi-Piri Esat Cad-
desi Kavşağı ile Topraklık Cadde-
si-Alaaddin Kap Caddesi Kavşağı 
arasındaki yolun genişleyeceği-
ni söyledi. Çalışmaları büyük bir 
özenle gerçekleştirdiklerini kayde-
den Başkan Altay, “Bu süreci de 
vatandaşlarımızla anlaşma yoluyla 
yürütüyoruz. Vatandaşımız şehri-
miz adına güzel hizmetlerin hayata 
geçirilmesi söz konusu olduğunda 
çok özverili ve anlayışlı davranı-
yorlar. Bu hem bizler için hem de 
Konya için büyük mutluluk vesi-
lesi. Topraklık Caddemizin geniş-
letilmesi çalışmaları kapsamında 
şu ana kadar 25 yapıdan 23’ünün 

kamulaştırmasını tamamladık. 
Çalışmaların tamamlanmasının 
ardından caddede asfaltlama ve 
kaldırım düzenleme çalışmaları 
yapılacaktır” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi-
nin Topraklık Caddesinde yürüt-
tüğü kamulaştırma çalışması yak-
laşık 2 milyon liraya mal olurken; 
mevcut 12,5 metre olan yol geniş-
liği 25 metreye çıkarılmış olacak. 
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı, Seçim sonrası ilçe 
gezileri programı kapsamında Ka-
rapınar’ı ziyaret etti.  Ziyaret sıra-
sında Milletvekili Ağralı’ya AK Parti 
Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ya-
şar Köklü eşlik etti.  AK Parti Konya 
Milletvekili Abdullah Ağralı, Seçim 
sonrası ilçe gezileri programı kap-
samında Karapınar ilçesinde ilçe 
halkı ve esnafını ziyaret etti. Ziyaret 
esnasında sürekli sahalarda halkın 
yanında yer alacaklarını ifade eden 

Ağralı “ Bizler AK Parti olarak sa-
dece seçimden seçime halkla iç içe 
değil her zaman sahada halkımızla 
esnafımızla yan yanayız. Partimizin 
kuruluşundan bugüne bizler yaptı-
ğımız hizmetlerin hepsinin merke-
zinde vatandaşlarımız vardı olma-
ya da devam edecektir.Halkımızın 
her zaman yanında olarak onların 
isteklerini arzularını yerine getir-
mek için elimizden gelen her şeyi 
yapmaya gayret edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Son yıllarda ardan obruk oluşumlarına dikkat çeken Prof. Dr. Fetullah Arık, “Obruğun oluşmasını dur-
durmak, şu an için mümkün değil. Onu tetikleyen faktörleri biraz daha kontrol altında tutabiliriz” dedi

‘Obrukların oluşumu
aşırı su tüketimi’

Yeraltı suları, karbonik asitle 
zenginleşip, asit özelliği taşıyarak, 
kireç taşlarını eritip, yeraltına mağa-
ralar oluşturuyor. Zamanla mağara-
lardaki sular çekiliyor. Mağaraların 
üzerindeki toprak örtü de kendini 
taşıyamıyor. Toprak örtü patlama-
ya benzer şekilde büyük bir gürültü 
ve çöküyor. Ağız çapları derinlere 
doğru genişleyen çukurlar oluşu-
yor. Bu çukurlara ise yöresel olarak 
“obruk” adı veriliyor. Konya’da Tuz 
Gölü’nden başlayıp güneye doğru 
Cihanbeyli, Altınekin, Kadınhanı, 
Karapınar, Çumra ve Akören’e hatta 
Karaman’a kadar uzanan bir bölge 
içinde, eriyebilir kayaçlar bulunma-
sı nedeniyle sık sık obruk oluşuyor. 
Karapınar ilçesinde 3 ayda 6’ncı ob-
ruk oluştu.  Oluşan obruklar ile ilgili 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
incelemelerini sürdürüyor. Yine Ob-
ruk sorunlarıyla ilgili KOP İdaresi, 
MTA Genel Müdürlüğü ve AFAD 
Başkanlığı ile birlikte yürütülen pro-
jenin sonucunda Obruk duyarlılık 
haritası oluşturularak riskli alanların 
derecelendirilmesi sağlanacak ve 
buna göre gerekli çalışmaların yürü-
tülmesi planlanacak.

Son yıllarda artan obruk olu-
şumlarıyla ilgili bilgi veren Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 
“2017’de 9, bu yıl ise 11 obruk daha 
oluştu. Geçmiş yıllarda su seviyesi 
daha yukarılarda olduğu için obruk-
lar daha üst kotlarda oluşuyordu. Şu 
anda yerleşim alanlarında, evlerin 
yanında ve tarımsal alanlarda oluşu-
yor. Çapı 25-30, derinliği 15 metre 
olan obruklar var. Bunun üzerinde 
bir yapı olsaydı, olduğu gibi içine 
giderdi. Onun için tedbirler almak 
gerekiyor” dedi. 

BÖLGEDE GENÇ BİR OLUŞUM VAR 
Obruk oluşumu son yıllarda artı-

ğını ancak, sadece son yıllarda değil 
daha öncelerde de devam eden yüz 
binlerce yıllık bir süreç olduğunu ifa-
de eden Arık, şunları söyledi, “Böl-
gede özellikle Tuz Gölü civarında 
kuzeyden güneye doğru Tuz Gölü, 
Cihanbeyli, Altınekin, Kadınhanı, 
Sarayönü, Eskil, Karapınar, Çum-
ra ve Akören bölgelerini kapsayan 
hatta  Karaman’a kadar uzanan Ci-
hanbeyli yada İnsuyu formasyonu 
olarak tanımlanan Jeolojik olarak  
genç bir formasyon bulunmaktadır. 
Bu formasyonun içerisinde kireçtaşı, 
killi kireçtaşı gibi su ile karşılaştığı 
zaman eriyebilir nitelikte katman-
lar var. Aynı zamanda yeraltında 
MTA’nın çalışmalarıyla da tespit 

edilen ve Karapınar’dan Tuz Gölü’ne 
doğru yaklaşık kuzey-güney doğrul-
tulu bir fay (kırık) hattı bulunmakta-
dır. Yeraltı suyu ise Karapınar’dan 
Tuz Gölü’ne doğru yani güneyden 
kuzeye hareket etmektedir. Bu su-
yun hakareti ve su-kayaç etkileşimi 
sonucunda yer altındaki gözenek-
lere ve kırıklara baylı olarak küçük 
boşluklar oluşuyor. Su etkileşimi 
devam ettikçe boşluklar büyüyor ve 
zamanla boşluk genişleyince üstteki 
tabaka inceldiğinden ani çökmelerle 
karşılaşıyoruz. Karstik bir şekil olan 
bu oluşumlara yöresel olarak obruk 
diyoruz” dedi.

OBRUKLARIN SEBEBİ 
AŞIRI SU TÜKETİMİ 

Obruk oluşumu son yıllarda art-
tı ancak, Daha öncelerde de devam 
eden binlerce yıllık bir süreç oldu-
ğuna dikkat çeken Jeoloji Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Fetullah Arık, “Obruk olu-
şumu son yıllarda arttı ancak, daha 
öncelerde de devam eden binlerce 

hatta yüzbinlerce yıllık bir süreç. 
Geçmişte daha yüksek ve tepelik 
alanlarda oluşurken, şimdilerde 
yerleşim yerlerine ve tarımsal alan-
lara inmiş vaziyette. Bunun nedeni 
de su kayaç etkileşimin seviyesinin 
düşmesi.  Temel neden su-kayaç 
etkileşimi ancak yer altı su seviyesi 
düştüğü için artık obruklar yerleşim 
alanlarını tehdit eder hale geldi. Yer 
altı seviyesini düşüren temel etken 
de aşırı ve kontrolsüz su kullanımı. 
Bu su kullanımı ile ilgili olarak uzun 
yıllardır ısrarla önerilerimiz ve uya-
rılarımızı yapmaktayız. Özellikle 
bölgede sulu tarım yapılıyor ve yük-
sek verimlilikle şeker pancarı, mısır, 
ayçiçeği ve yemlik bitkiler yetişiyor. 
Vatandaş bu tarımı yapabilmek için 
daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Kon-
ya Kapalı Havzası’nda kuyu sayısı 
130.000’i çoktan aşmış durumda. 
Bu kuyuların çok büyük bir bölümü 
neredeyse 100.000’e yakını kaçak 
yollarla açılmıştır. Belgesiz veya 
kaçak kuyular hem kontrolsüz bir 
şekilde su tüketmekte hem de her-
hangi bir jeoloji mühendisliği teknik 
desteği almadıkları için yeterli verim 
elde edilememektedir. Su kullanır-
ken de Karapınar bölgesinin yağış 
azlığı yaşaması yeraltı su seviyesini 
olumsuz yönde etkiliyor.  Karapınar 
– Tuz Gölü Son 30-40 yıllık dönem-
de yıllık ortalama 1.5 m’lik yeraltı 
suyu düşümü ile 40 yıl önce yüzey-
de olan sular bu gün yüzeyden 60 m 
derinliğe düşmüştür. Bölge Türkiye 
yıllık yağış ortalamasının (642 mm/
m2) yarısından daha az (300 mm/
m2) yağış aldığı için yer altı suyu 
beslenemiyor. Üstelik çok fazla ve 
kontrolsüz su tüketiyoruz. Buda yer 
altı su seviyesinin düşüm hızını artı-
rıyor. Su seviyesi düştükçe obruklar 
yerleşim ve tarımsal alanlara kadar 

gelmiş vaziyette. Son günlerde ob-
rukların artmasının sebebi de bölge-
de çok su tüketen mısır, şeker pan-
carı, yemlik bitkilerin sulanması ve 
kurak geçen bahar yağışları ile ilgili” 
ifadelerini kullandı. 

 KARAPINAR BÖLGESİNDE 
YETİŞTİREN ÜRÜNLERİN 

TEŞVİKLERİNİN YENİDEN GÖZDEN 
GEÇİRİLMESİ LAZIM

Obruğun oluşmasını durdur-
mak, şu an için mümkün olmadığı-
nı ifade eden Arık, “ Doğal jeolojik 
süreçlerle oluştukları için obrukların 
oluşmasını durdurmak, şu an için 
mümkün değil. Ancak obruk olu-
şumunu tetikleyen faktörleri biraz 
daha kontrol altında tutabiliriz. Ta-
rım ve Orman Bakanlığı ile Kal-
kınma ve Enerji Bakanlığına bağlı 
kurumların bir araya gerek bölge 
ile ilgili ortak çalışma yapması ge-
rekiyor. Su kullanımında Konya 
Kapalı Havzasının hem küçükbaş 
hayvancılık, hem de Buğday, Arpa 
gibi çok su istemeyen ve yağışlar-
la beslenebilen ürünlerin ekilmesi 
su kullanımı azaltmak amacı ile bir 
çözüm olabilir. Kontrol edemediği-
miz su kullanımı bizi bu durumlara 
itiyor. Karapınar bölgesinde yetişti-
ren ürünlerin teşviklerinin yeniden 
gözden geçirilmesi lazım.  Hubu-
bat tarımı özendirilmesi gerekiyor.  
Havzada herkesin suyu az tüketecek 
önlemler alınması ve belgesiz kuyu-
ların kontrol altına alınması gerek-
mektedir. Bu önlemlerle yeraltı su 
seviyesindeki düşümü azaltabilirsek 
obruk oluşumları azalacak ve yeni 
oluşacak obruklar yine daha yüksek 
kotlarda meydana gelecektir. Böy-
lece yerleşim ve tarım alanlarından 
uzakta obruk oluşumu gerçekleşebi-
lir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay

Mehmet Hançerli

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, obruk-
ların yerleşim yerlerini tehdit etmeye 

başladığını söyledi.
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Türk Kızılayı Konya Kan Merkezi tarafından tarafından düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara madalya ve plaket verildi

Kan bağışçılarına
madalya ve plaket

Türk Kızılayı Konya Kan Merke-
zi tarafından tarafından düzenli kan 
bağışında bulunan vatandaşlara ma-
dalya ve plaket verildi. Selçuklu Bele-
diyesi Nikah Salonunda gerçekleşen 
programa Konya Kan Bağış Merkezi 
Müdürü Dr. Kaya Levent, Türk Kızı-
layı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Murat Güler, İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu, İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü ve Proje Yürütücüsü Meh-
met Yeşiltaş ile çok sayıda kan bağış-
cısı katıldı.

GÜVENLİ KOŞULLARDAKAN 
DAĞITIMLARI SAĞLANMAKTADIR 

Madalya ve plaket töreninin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Konya 
Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kaya 
Levent, “1957 yılında Ankara ve İs-
tanbul’da eş zamanlı ilk modern Kızı-
lay Kan  Merkezleri açılarak kan ban-
kacılığı alanında da hizmet vermeye 
başlayan Türk Kızılayı günümüzde 
18 bölge kan merkezi, 67 Kan Bağışı 
Merkezi ve 150’den fazla mobil kan 
bağış aracılığıyla ülkemizin kan ve 
kan ürünleri ihtiyacını karşılayabilme 

amacıyla Güvenli Kan Temimi Prog-
ramı’nı başarıyla sürdürmektedir. 
Toplumun ihtiyacı olan kkanı çağın 
geretiği tüm teknolojik imkanları 
kullanarak; güvenli koşullarda ve 
uluslararası standartlarda toplaya-
rak, modern merkezlerde testlere 
tabi tutup, gerektiğinde en güvenli 
koşullarda dağıtımları sağlanmakta-
yız” dedi.

Madalya ve plaket törenlerinin 
temellerin 2006 yılında Sağlık Ba-

kanlığı ile atıldığını ifade eden Le-
vent, “Bu programların temelleri 
2006 yılında Sağlık Bakanlığımızla 
birlikte atılmıştır. Gelinen noktada 
ülkemiz hastanelerin güncel kan 
ihtiyaçların yüze 85’ini tek başına 
karşılayabilir konumuna gelmiş bu-
lunmaktayız. Tabiî ki bu konudaki 
nihai hedefimiz ihtiyacın tamamını 
tek eleden en kısa zamanda karşıla-
yabilmektir. Son olara güvenli an te-
mini konusundaki başarısını ilik nakli 

ve kök hücre tedavisi alanına da ta-
şıyan Tür Kızılayı TÜRKÖK projesini 
yine Sağlık Bakanlığımızla ortaklaşa 
yürütmektedir. Kızılay ve Sağlık Ba-
kanlığı iş birliğinde 2014 yılından bu 
yana yürütülen bu proje kapsamında 
gere bağışçı sayısı ve bu sayede de 
gerekse nakil olan sayısı her geçen 
yıl daha da artmaktadır”  ifadelerini 
kullandı. 

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge 
Kan Merkezi Müdürü Murat Güler 
ise şunları kaydetti: “Biz aracıyız, asıl 
işi yapan sizlersiniz. Allah sizden razı 
olsun, teşekkür ediyoruz. Biz de üze-
rimize düşen vazifeyi yaptık. Hepiniz 
birer kahraman, hayırseversiniz. Kan 
bağışının önemini çocuklarımıza da 
öğretmeliyiz. Kan bağışı ile  Türk Kı-
zılayı’na destek olan herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.Konuşmaların 
ardından 45 kez ve üstü kan bağışı 
yapan 13 bağışçıya plaket, 35 ve üze-
ri kan bağışı bulunan 26 kişiye altın 
madalya, 25 ve üzeri kan bağışında 
bulunan 107 kişiye gümüş madalya-
ları verildi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yalıhüyük Belediyesi’nden 
öğrencilere çanta desteği

Yalıhüyük Belediyesince 2018-
2019 eğitim ve öğretim yılının 
başlaması dolayısıyla ilçede öğre-
nim gören yüz öğrenciye okul çan-
tası hediye edildi.

İlçede bulanan ilk, orta ve li-
selerde öğrenim gören öğrencile-
re okul çantası dağıtan Belediye 
Başkanı Hasan Koçer, 2018-2019 
eğitim öğretim yılının başarı getir-
mesini temenni etti. 

Eğitime desteklerinin sürece-

ğini belirten Koçer, “İlçemizde öğ-
renim gören yüz öğrencimize çan-
ta hediye ediyoruz. Önümüzdeki 
günlerde de yeni projelerle, yeni 
desteklerimizle eğitim camiamızın 
hizmetinde olacağız.” dedi. 

Çanta dağıtım programına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Orhan Bala-
ban, Belediye Meclis üyeleri, okul 
müdürleri, öğretmen, öğrenci ve 
veliler katıldı.
n AA

Seydişehir’de Yeteneğini 
Keşfet resim sergisi açıldı

Seydişehir ilçesinde öğrenci-
lerin bir yıl içinde yaptıkları eser-
lerden oluşan “Yeteneğini Keşfet” 
adlı açık hava sergisinin açılışı ya-
pıldı.

Seydişehir Hükümet Konağı 
önünde açılan resim sergisinde 
tuval üzerine akrilik, kağıt telkari, 
aljinat, üç boyutlu çalışmalar, ma-
niplasyon, rölyef, geri dönüşüm 
çalışmaları, moda tasarımı, mimari 
peyzaj, alüminyum folyo kabart-
ma, tepsi rölyef, ytong-strafor hey-
kel, folklorik kitre bebek, maketler, 
karma teknikler, mozaikler yer 
alan sergide çok zengin farklı çalış-

malar bulunuyor. Açılışta konuşan 
Seydişehir Seyyid Harun Anadolu 
Lisesi Müdürü Mustafa Uçan, eği-
tim öğretim sürecini resim sergi-
siyle taçlandırmakta olduklarını 
söyledi.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Garnizon Komuta-
nı Jandarma Teğmen Salih Yahya 
Koca Cumhuriyet Başsavcısı İzzet 
Kardoğan ve mülki idare kurum 
müdür, amir ve başkanları, sivil 
toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 
Sergi 3 gün süreyle gezilebilecek.
n AA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hizmet planlama toplantısı kapsamında  Selçuklu Mahalle Muhtarlarıyla biraraya geldi

‘Hizmette başarıyı muhtarlarla sağlıyoruz’
Selçuklu’da hizmet kalitesine 

katkı sağlamak amacıyla gerçek-
leştirilen istişare ve değerlendirme 
toplantıları devam ediyor.  Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Ak Parti Mahalle Başkanları-
nın ardından bu kez de Selçuklu’ya 
bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştu. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşen programda mahallelere 
yapılan hizmet ve yatırımlardaki 
son durumun yanı sıra muhtarlar-
dan gelen talep ve öneriler ele alın-
dı. Programa Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı 
sıra Belediye Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri, Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu 
ve mahalle muhtarları katıldı.    

Selçuklu’da görev yapan muh-
tarlarla bir araya gelmekten duydu-
ğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,”Bizim için muhtarlarımız çok 
değerli. Çünkü bütün yaptığımız iş-
lerde hem planlama, hem uygulama 
hem de geri dönüş noktasında her 
zaman sizlere ihtiyacımız var. Aksi 
takdirde bu büyüklük ve nüfus ya-
pısına sahip bir ilçeyi yönetmemiz 
mümkün değil. Ancak sizlerden al-
dığımız güç ve destekle bu işleri yü-
rütebiliyoruz. Bu birlik ve beraberlik 
devam ettiği sürece de yaptığımız 
işlerin karşılığını görmüş oluyoruz. 
Göreve aldığım günden itibaren 
mahalle muhtarlarımızı ofislerinde 
ziyaret ederek mahallerimize yöne-
lik istek ve önerileri yerinde dinleme 
fırsatım oldu. Bugünde tüm mahalle 

muhtarlarımızın katılımı ile sizlerle 
bir arada olmaktan dolayı büyük bir 
memnuniyet duyuyorum” dedi. 

Selçuklu’da mahallere her alan-
da en iyi hizmeti sunmak için gay-
ret gösterdiklerini ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, “Daha önceden 

planladığımız, programladığımız ve 
devam eden bütün işlerimiz aynı 
şekilde sürdürülüyor. İlçemizin farklı 
mahallelerinde eğitimden, sağlığa, 
spordan sosyal hayata kadar her 
alanda yapımına başlanan tesisle-
rimizde çalışmalar devam ediyor.

İnşallah bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da elimizden gelen 
gayreti göstererek bütün işlerimizi 
yapmanın ve tamamlamanın gayreti 
içinde olacağız. Amacımız bu işleri 
planlanan süreleri içinde tamamla-
mak suretiyle mahallelerimize ka-

zandırmak” dedi.  
Türkiye’nin son 5 yıllık süreçte 

yaşadığı zorlu süreçleri başarıyla at-
lattığına vurgu yapan Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer,” Türkiye hamdolsun devlet 
ve millet bütünleşmesiyle bunların 

hepsini geride bırakarak güçlü bir 
şekilde yoluna devam etmeye, id-
dialarının peşinde koşmaya devam 
ediyor. Bu 5 yıl zarfında yaşanan 
tüm olaylara rağmen hem ülkemiz-
de hem de Selçuklu’da güzel hiz-
metler üretildiğini düşünüyorum. 
Neredeyse Selçuklu’da dokunmadık 
mahalle kalmadı. Her mahalleye 
ihtiyaçları doğrultusunda hizmet 
götürüldü. Selçuklu’nun bu başarı-
sında bu görevleri yapan başkanla-
rımızın ve başkan yardımcılarımız 
başta olmak üzere sergilenen uyum 
büyük pay sahibi oldu. Siz muhtarla-
rımız da bunun önemli bir parçası-
sınız. Dolayısıyla ortaya konulan bu 
güzel hizmetlerde hepinizin önemli 
bir şekilde pay sahibi olduğunuzu 
düşünüyorum. Bu süreç içerisinde 
yapmış olduğunuz gayret ve emek-
lerden dolayı hepinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. İnşallah yeni dö-
nemde de Selçuklu’yu hep birlikte 
daha iyiye taşımayı diliyorum” dedi.

Muhtarlar adına söz alan Selçuk-
lu Muhtarlar Derneği Başkanı Mus-
tafa Avcıoğlu da birlik ve beraberlik 
mesajı vererek Selçuklu’daki uyuma 
dikkat çekti.  Avcıoğlu,” Değerli Baş-
kanımız göreve geldiği günden bu 
yana her fırsatta biz muhtarlarla bir 
araya geldi ve gelmeye de devam 
ediyor. Bizleri tek tek ziyaret ederek 
istek ve önerilerimizi yerine dinle-
mek suretiyle bizleri ayrıca memnun 
etti. İnşallah bu birliktelik ve uyum 
mahallelerimize hizmet olarak dö-
necektir” dedi.
n HABER MERKEZİ  

AK Parti Hadim Kadın Kolları üyeleri muharrem ayı do-
layısıyla aşure dağıttı. 

Hadim Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen et-
kinlikte konuşan AK Parti Hadim Kadın Kolları Başkanı Gül-
süm İlhan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir örneği olan 
muharrem ayında vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi. 

İslam aleminde muharrem ayı ve aşurenin öneminin 
ayrı olduğunu ifade eden İlhan, “Bu mübarek günün, İslam 
aleminde dayanışmaya, bolluk ve berekete vesile olmasını 
diliyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi artırsın. Emeği 
geçen ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Aşure dağıtımına Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadi-
mioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, AK Parti 
Gençlik Kolları Başkanı Emre Ünal ve vatandaşlar katıldı.
n AA

Hadim’de AK Parti Kadın Kolları aşure dağıttı 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Mahalle Başkanlarının ardından bu kez de Selçuklu’ya bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kaya Levent Murat Güler



Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali (TEKNOFEST) kapsa-
mında düzenlenen 2018 TÜBİ-
TAK Uluslararası İnsansız Hava 
Araçları Yarışması 20-23 Eylül 
2018 tarihlerinde İstanbul Yeni 
Havalimanında gerçekleştirildi. 
Yarışmadan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi öğrenci-
leri de ödülle döndü.

Öğrencilere Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üye-
si Engin Hasan Çopur, Arş. Gör. 
Dr. Hüseyin Haklı ve Arş. Gör. 
Mustafa Karabacak eşlik ettiler. 
Akademik danışmanlığını Hava-
cılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Arş. Gör. Mustafa Karabacak’ın 
yaptığı Karayel takımı yarışmada 
mansiyon ödülünün sahibi oldu. 
Arş. Gör. Mustafa Karabacak, ya-
rışmanın takımlarına tecrübe ka-
zandırdığını ve gelecekte takım-
larının katılacakları yarışmalarda 
elde ettikleri tecrübeyle daha bü-
yük başarılara imza atacaklarına 
inandıklarını kaydetti. Karayel 
takımının ekip ruhunu yarışma 
süreciyle birlikte kazandığını ve 
bu ruhun gelecekte büyük başarı-
lara imza atarken takımlarının en 
büyük dayanağı olacağını beliren 
Karayel Takımı Danışmanı Arş. 
Gör. Mustafa Karabacak öğren-
cilerinin ülkemizin geliştireceği 

insansız hava araçlarının tasarım 
sürecine önemli katkılarda bula-
nabilmesi için ihtiyaç duydukları 
motivasyonu yarışmayla birlikte 
kazandıklarını söyledi. Yarışmaya 
katılan öğrencileri, yalnız bırak-
mayarak programa iştirak eden 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker de Üniversiteleri adına ya-
rışan tüm takımları tebrik etti. 
Şeker; “Yarışmada dereceye gi-
renlerin yanı sıra böyle önemli 
bir yarışmaya katılma çabası ve 
özgüveni gösteren gençleri kut-
larım. Milli teknoloji konusunda 
gençleri motive eden TÜBİTAK’a 
teşekkür ederim. Bağımsızlık mü-
cadelesinde başarı milli projelerin 
yaşama geçirilmesine bağlıdır” 
ifadelerini kullandı. Aralarında 
NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi öğrencilerinin de bulundu-
ğu Vaveyla, RTX ve Kovan takım 
kaptanları ise TÜBİTAK Uluslara-
rası İHA Yarışmasına katılmaktan 
oldukça memnun kaldıklarını bu 
tarz festivallerin öğrenciler için 
güzel tecrübeler yaşattığını ifade 
ettiler. Yarışmaya katılan takım-
lar gelecekte ülkemizin gelişti-
receği insansız hava araçlarının 
tasarımının parçası olabilmek için 
ihtiyaç duydukları motivasyonu 
yarışmayla birlikte elde ettikleri 
inancına sahip olduklarını da ifade 
ettiler.  n HABER MERKEZİ 
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Hayvanseverler tarafından yaralı hal-
de bulunan şahin koruma altına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezinde 
hayvansever vatandaşlar tarafından yaralı 
olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekip-
lerine teslim edildi. Milli Parklar görevli-
leri tarafından yapılan kontrolde şahinin 
uçamadığı tespit edildi. Yaralı şahinin 
tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hay-
vanat Bahçesine teslim edildiği, tedavisi 
sonrasında yeniden doğaya salınacağı 
belirtildi.  n İHA 

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafın-
dan ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı ya-
pılıyor. Kaymakam Aydın Erdoğan, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılı-
ğıyla bin 200 aileye, bin 750 ton kömürün 
dağıtımına başlandığını söyledi. Yoğunlu-
ğa meydan verilmemesi için kömürlerin 
mahalle mahalle ihtiyaç sahiplerine teslim 
edildiğini belirten Erdoğan, “Bin 200 
aileye kömür yardımında bulunuyoruz. 
Havalar soğumadan ikametgahlarına ka-
dar götürerek kapılarında teslim ediyoruz” 
diye konuştu.  n AA

Yaralı şahin 
koruma altında 

Bin 200 aileye 
kömür yardımı 

Son zamanlarda artan bisiklet hırsızlığı üzerine devri-
yelerini artıran polis ekipleri, durumundan şüphelenerek 
durdurduğu iki Suriye uyruklu kardeşin kullandığı akülü 
bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 
kardeşlerden 1’i tutuklandı. 

Olay, 24 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Candan 
Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Me-
ram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosuna bağlı 
ekipler, bölgelerinde devriye attıkları sırada durumundan 
şüphelendikleri iki bisikletli Suriye uyruklu şahsı durdur-
du. Kimlik kontrolü ve bisikletlerin belgesini soran polis 
ekipleri, kardeşlerin şüpheli cevaplar vermesi üzerine 

durumdan şüphelendi. Akülü bisikletlerin şase numa-
ralarından sorgulama yapan polis, bisikletlerin merkez 
Selçuklu ilçesinden çalıntı olduğunu tespit etti.  Gözaltına 
alınan Suriye uyruklu kardeşler Muhammed El U. ile kar-
deşi Ferhan U. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürül-
dü. Zanlıların ilk ifadesinde hırsızlık yapmadıklarını, akülü 
bisikletleri Şükran Mahallesi’nde bulunan bir kişiden 2 
bin lira karşılığında aldıklarını iddia etti. Emniyetteki iş-
lemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 
Muhammed El U. tutuklanırken, kardeşi Ferhan U. ise 
serbest bırakıldı. Ele geçirilen akülü bisikletlerin ise sa-
hiplerine teslim edildiği öğrenildi.
n İHA 

Kullandıkları akülü bisikletler çalıntı çıktı 

İstanbul istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan Bülent S. idaresindeki 31 PAC 49 pla-
kalı demir profil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı 

TIR, altgeçide düştü
Kontrolden çıkan demir profil 

yüklü TIR’ın altgeçide düşme-
si sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 05.30 sıralarında Adana Çev-
re Yolu Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
İstanbul istikametinden Adana 
istikametine seyir halinde olan 
Bülent S. idaresindeki 31 PAC 
49 plakalı demir profil yüklü tır, 
Karapınar-Ereğli Alt Geçit Kav-
şağı’nda sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. Demir korkuluk-
lara çarpan TIR, alt geçide düştü. 

Diğer sürücülerin ihbarı üzeri-
ne olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekipler hurdaya dönen tır kabi-
ninden çıkamayan sürücü Bülent 
S. (41) ile Mahmut B.’yi (24) bu-
lunduğu yerden çıkardı. Sürücü 
Bülent S., kazadan yara almadan 
kurtulurken, araçta bulunan Mah-
mut B. ise hafif şekilde yaralandı. 
Yaralı Mahmut B. ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayı gören vatandaşlar cep 
telefonlarıyla fotoğraf çekerken, 
bazı sürücülerin ise kazayı film iz-
ler gibi izlemesi dikkat çekti. Kaza 
nedeniyle trafiğe kapanan Adana 
Çevre Yolunun tek şeridi 5 saatlik 
çalışmanın ardından tekrar trafiğe 
açıldı.  n İHA 

NEÜ, uluslararası İHA 
yarışmasından ödülle döndü  

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
27 Eylül 2018 Perşembe  • Yıl: 11 • Sayı: 3451

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
Konya-Karaman ili Hayat Tabloları 
2015-2017 konusunda açıklama 
yaptı. TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek tarafından yapılan açıkla-
maya göre, Konya’da doğuşta bek-
lenen yaşam süresi 78,3 yıl. 

“Konya’da doğuşta beklenen 
yaşam süresi 78,3 yıldır. Doğuş-
ta beklenen yaşam sürelerinin en 
fazla olduğu iller arasında 37’nci 
sırada gelmektedir. Doğuşta bek-
lenen yaşam süreleri erkeklerde 
75,8 yıl, kadınlarda ise 80,9 yıldır. 
Karaman ilinde doğuşta beklenen 
yaşam süresi 78,7 yıldır. Doğuş-
ta beklenen yaşam sürelerinin en 
fazla olduğu iller arasında 23’üncü 
sırada gelmektedir. Karaman’da 
doğuşta beklenen yaşam süreleri 
erkeklerde 76,4 yıl, kadınlarda ise 
81,1 yıldır” bilgisini veren Bedlek, 
şunları kaydetti: “Konya erkeklerde 
75,8 yıl doğuşta beklenen yaşam 

süresi ile 29’uncu sırada yer alır-
ken, kadınlarda 80,9 yıl ile 44’üncü 
sırada yer almaktadır. Karaman ili 
ise doğuşta beklenen yaşam süre-
leri sıralamasında erkeklerde 76,4 
yıl ile 10’uncu, kadınlarda 81,1 yıl 
ile 37’nci sırada yer almaktadır. 
Ülkemizde beklenen yaşam süresi 
15 yaşındaki kişiler için 64,1 yıldır. 

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 
yaşındaki kişilerin ortalama kalan 
yaşam süresi 64,1 yıl oldu. Erkekler 
için bu süre 61,5 yıl iken, kadınlar-
da 66,8 yıl oldu. Türkiye genelinde, 
50 yaşında olan bir kişinin kalan ya-
şam süresi ortalama 30,5 yıl oldu. 
Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, 
kadınlarda 32,7 yıl oldu. 

Ülkemizde, 65 yaşında olan bir 
kişinin kalan yaşam süresi ise orta-
lama 17,7 yıl oldu. Erkekler için bu 
süre 16 yıl iken, kadınlarda 19,2 yıl 
oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşında-
ki kadınların erkeklerden ortalama 
3,2 yıl daha fazla yaşaması beklen-
mektedir.”
n SAMİ KAYALAR

Karaman’da yolun karşısına 
geçmeye çalışan yaşlı adam, ha-
fif ticari aracın çarpması sonucu 
yaralandı.  Kaza, Cumhuriyet Ma-
hallesi Atatürk Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, cadde üzerindeki yaya geçi-
dinden yolun karşısına geçmekte 
olan 73 yaşındaki Ali B’ye, M.Ç. 
(32) yönetimindeki 70 BJ 733 pla-
kalı hafif ticari araç çarptı. Aracın 

çarpmasıyla yola savrulan yaş-
lı adam yaralanırken, çevredeki 
vatandaşlar kazayı polis ve sağ-
lık ekiplerine bildirdi. Yaralı Ali 
B. olay yerine gelen ambulansla 
Karaman Devlet Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Polis 
ekipleri kaza mahallinde inceleme 
yaparken, kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA 

Konya’da beklenen hayat süresi 78,3 yıl!

Aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı 
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Makam araçları 
boş yere çalışmasın!

Ülkemizin ekonomik saldırı-
lara maruz kaldığı bugünlerde, 
başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
hükümet yetkilileri “İsraftan 
kaçının” uyarısı yapıyor. Özel-
likle resmi kurumlarda israfa 
karşı daha dikkatli olunması ge-
rektiği konusunda yapılan tüm 
uyarılara rağmen, Ankara’dan 
yapılan bu uyarıların illerde çok 
karşılık bulmadığı iddia ediliyor. 
Konuyla ilgili Konya’da yaşanan 
bir olay duyarlı bir vatandaş ta-
rafından sosyal medyada pay-
laşılarak, resmi kurumlardaki 
israfa dikkat çekildi. 

İddiaya göre Üçler Mezar-
lığı bölgesinde bulunan resmi 
plakalı araçların dakikalarca ça-
lışır vaziyette bekletilmesi, va-
tandaşlarca tepkiyle karşılandı. 
Duruma tepki gösteren bir va-
tandaşın araçları fotoğraflayıp 
yapığı açıklamayla, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın israfa karşı 
çabasının tabanda önemsenme-
diği ortaya kondu. Açıklamada, 
“Bugün, öğle namazında iki 
dostumuzun cenazesi için Üç-
ler Mezarlığındaydık. Cenaze 
namazı çıkışı Hacıveyis Camii 

önünde, dostlarla on dakika 
hasbihal ederken önümüzde 
park etmiş 4 makam aracından, 
3’ünün hazırol vaziyette çalışır 
durumda olduğu dikkatimi çek-
ti. Benim bildiğim 10 dakika ça-
lışıyordu. Benden önce ve sonra 
ne kadar çalıştılar bilmiyorum. 
Araç başında bekleyen yetkili-
lerden, araçların hangi kurum-
lara ait olduğu bilgisinide çok 
zor aldık. Kısmen fotoğraf çek-
tiğimizden de rahatsız oldular.
Arkadaşlar bu memleket niye 
batıyor? Bence en basit ve cid-
diye alınmayan bu tip israflar, 
daha büyüklerinin önü açıyor. 
Sayın Devlet Başkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan da, garibim 
tasarruf tasarruf diye gırtlak 
patlatsın. Takan kim! Bunlara 
sebep olanlardan, inşallah Hu-
zuru Mahşerde hesap sorula-
cak” denildi. 

Sosyal medya üzerinden ya-
pılan ve birçok kişi tarafından 
da desteklenen bu açıklamanın, 
Konya’daki yetkililerce dikkate 
alınarak bu tür israfların önlen-
mesi için gerekli adımların atıl-
ması bekleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Dr. Öğretim Üyesi Şehabettin Kırdar,“Emperyalist oyunların bozulması için Irak’ta Şii ve 
Sünniler tek olan düşmana karşı birleşmeli. Kerkük ise yakın bir tarihte İran olabilir” dedi

‘Oyunların bozulması için 
Şii ve Sünniler birleşmeli’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbetle-
ri’nde, Irak’ın demografik yapısı ile 
“Şii ve Sünniler” konusu gündeme 
geldi.  Irak’ta Amerika tarafından 
oynanmak istenen oyunlar hakkında 
ayrıntılı bilgiler veren NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu İlâhiyat Fakültesi, Temel 
İslâm Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Şehabettin Kırdar, Irak’ta şiili-
ğin ne zaman çıktığı ilgili mevzuyu ele 
alırken Peygamber Efendimiz’in ve-
fatından sonra halife seçiminde mey-
dana gelen gelişmeler ile sonrasında 
ilk zuhur eden fitnenin Hz. Ömer’in 
şehid edilmesiyle başladığını, Hz. Ali 
ile Muaviye arasındaki fitnenin de Hz. 
Osman’ın şehid edilmesiyle meydana 
geldiğini anlattı. Hz. Ali’nin hariciler 
tarafından şehid edilmesiyle birlikte 
Muaviye’nin Hz. Hasan ile mücade-
lesinde Hz. Hasan’ın, müslüman kanı 
akmasın diyerek hilafeti Muaviye’ye 
teslim ettiğini ifade eden Şehabettin 
Kırdar, Yezid’in halifeliğine Hz. Hü-
seyin’i karşı çıktığını ve Küfe’de Hz. 
Hüseyin’e mektupla oyunlar oynan-
dığını ve en sonunda Kerbela’da şe-
hid edilmesiyle birlikte fitnenin daha 
da arttığını söyledi. Kırdar, “Hz. Ömer 
Bağdat’ı da içine alan İran’ı fethettik-
ten sonra Pers İmparatorunun kisra-
sını yok etti. Esir alınan imparatorun 
kızı Şehr-i Banu Medine’ye getirile-
rek Hz. Hüseyin ile evlendirildi. Fit-
ne sürekli olarak Irak’tan çıkıyor. Hz. 

Ömer, fetihten sonra bir Persli (Farslı) 
tarafından şehid ediliyor.İran’ın, tarih 
boyunca ve günümüze kadar hiç bir 
zaman İslam düşmanları ile ciddi bir 
savaşı olmamış, aksine İslam coğraf-
yasını kana bulayan faaliyetlerde bu-
lunmuşlardır” dedi. 
IRAK’TA Şİİ VE SÜNNİLER BİRLEŞMELİ

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen sohbette, geç-
mişte olan hadiselerden günümüz 
Müslümanlarının sorumlu olmadı-
ğını belirten Kırdar,Müslümanların 
sıkıntılı bir dönemden geçtiğini be-
lirterek şu ifadelereyer verdi: “Hz. 
Ömer bin Abdülaziz, Hz. Ali ile Mu-
aviye’nin fitnesinin sorulmasına karşı 
şu cevabı veriyor: Allahû Teâlâ bizim 

kılıçlarımızı onların kanlarından muaf 
tuttu. Biz de dilimizi muaf tutalım. 
Onlar hakkında atıp tutmayalım.”  
Biz şunu biliyoruz ki, Hz. Ali’yi de Hz. 
Hüseyin’i de öldürenler cehennemin 
ortasındadır. Müslümanlar çok sıkın-
tılı. Ey şia! Ey sünni! Tek olan düş-
manınıza karşı birleşin. Eğer bugün 
bizi yok ederlerse, sonra sıra zaten 
size gelecek. Amerika’nın Irak’a gir-
mesi ve İran’ın hiç ses çıkarmaması, 
Irak Şiilerinin ses çıkarmaması nedir? 
Irak’ta baş gösteren fitne burada baş-
lıyor.Biliyoruz ki her çağın bir derin 
devleti var. Kendi planına göre, ken-
di çıkarına göre hareket ediyor. Şiilik 
her çağda, her kıtada mesafe katetti. 
Şu anda Afrika’da o kadar çoklar ki… 
Adamlar zincirle kendilerini dövüyor-
lar, bıçaklarla kafalarını yarıyorlar. ”

IRAK’TA Şİİ-SÜNNİ 
AYIRIMINI ABD ÇIKARDI

Irak’ın tarihte iki sefer işgale uğ-
radığını ve üçüncü işgalin Amerika 
tarafından gerçekleştirildiğini kayde-
den Kırdar, Irak’taki hiçbir Şii gurup 
ve partinin Amerikalılara karşı cihat 
eden Arap ve Iraklıların yanında yer 
almadıklarını belirterek, “Şii ve Sünni 
ayırımını ilk başta Amerikalılar çıkar-
dı. İnsanlar birbirlerine düşman hale 
getirildi. Bizim asıl sıkıntımız, aklımızı 
kullanarak düşmana karşı nasıl birlik 
oluruz. Silahlar Müslümanlara satılı-
yor, paralar gavura gidiyor. Eskiden 
Amerika asker gönderiyordu. Şimdi 

göndermiyor, Müslümanları birbirine 
vurduruyor” dedi. 

KERKÜK’TE TEHLİKE ÇANLARI 
ÇALIYOR

Sohbetin soru-cevap kısmında, 
Irak’ta yaşanan kargaşanın Amerika 
ile İran’ın anlaşamamasından kay-
naklandığını kaydeden Kırdar, sünni 
meclis başkanının Amerika tara-
fından parayla seçildiğini ve Irak’ta 
cumhurbaşkanı ile başbakanları 
Amerika’nın başa getirdiğini belir-
terek “Irak’ta petrol ve ticaretten 
İran’ın kasasına giren para 800 mil-
yar dolar” olduğunu söyledi.Kırdar, 
Kerkük’ü yakın bir gelecekte büyük 
bir tehlike beklediğini ifade ederek şu 
uyarıyıyaptı: “Kerkük’te Türkmenlere 
sahip çıkılmadığı takdirde yakın bir 
gelecekte Kürt ve Şii tehlikesiyle kar-
şı karşıya kalınabilecek. Barzani, Ker-
kük’te büyük bir saldırı hazırlığı yapı-
yor. Sessiz kalınır ve ilgilenilmezse o 
zaman Kerkük elden gider. Kerkük’te 
10 yıla varmaz yakın bir tarihte bir 
şiileştirme olacak. Kerkük’te tehlike 
çanları çalıyor. Biz ne kadar Türkmen 
Türkmen desek de Kerkük yarın İran 
olabilir!” Irak asıllı Dr. Öğretim Üyesi 
Şehabettin Kırdar’a derneğin teşek-
kür plaketiniHisder Başkan Yardım-
cısı Mustafa Dündar, emekli öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Mikail Bayram’la 
birlikte takdim etti. Sohbet, okunan 
Kur’an tilavetiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Konya İdman Yurdu eski başkanların-
dan, Konyalı sanayici işadamı Sinan Sinangil 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 84 yaşında İs-
tanbul’da hayata gözlerini yumanmerhum 
Sinangil’in cenazesi Hacı Veyis Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılanla-
rın taziye dileklerini kabul eden Sinangil ai-
lesi vefat eden yakınlarının mezarı başında 
da dualar etti. Konyaspor’dan ise Merhum 
Sinangil’in vefatı üzerine açıklama yapıl-
dı. Açıklamada, “Konya İdmanyurdu’nun 
başkanlarından Sinan Sinangil’in vefatını 
derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Başkanımız merhum Sinan Sinangil’e 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, 
yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” 
denildi. Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Sinangil’e Allah’tan rahmet, Sinangil ailesi-
ne ise başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Kıbrıs Gazilerinden Emekli 
Astsubay Ahmet Bıyık Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. 64 yaşında 
vefat eden Merhum Bıyık’ın cena-
zesi, Hacı Veyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Üçler 
Mezarlığına tören mangası eşli-
ğinde defnedildi. Merhum Bıyık’ın 
cenaze namazını Konya İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu kıldırırken, 
cenazeye askeri erkanın yanı sıra 
çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye 
katılanların taziye dileklerini kabul 
eden Bıyık ailesi, vefat edenlerinin 
mezarı başında da dualar etti. Mer-
hum Bıyık’ın 3 oğlan 2 kız olmak 
üzere 5 evladı vardı. Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum Ahmet Bı-
yık’a Allah’tan rahmet, Bıyık ailesi-
ne ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya İdman Yurdu eski başkanlarından, Konyalı sanayici Sinan Sinangil, 86 yaşında 
hayata gözlerini yumdu. Sinangil’in cenazesi dualarla Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Kıbrıs Gazilerinden Emekli Astsubay Ahmet Bıyık, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Merhum Bıyık’ın cenazesi askeri tören eşliğinde Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Sinangil ailesinin acı günü Kıbrıs Gazisi’ne son görev 

Şehabettin Kırdar
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 

Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* CNC TORNADA ÇALIŞACAK ELEMAN
     (Vardiyalı çalışamaya engeli olmayan)

* BAY PAKETLEME ELEMANI
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi 
10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ DANIŞMANI  
* BAY SATIŞ DESTEK
  ELEMANI
* AŞÇI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  
3+1 daireler

0531 710 
88 76

Asgari Ücret + Sigorta + Yemek

Müracaat: 0530 764 06 49

Bitmekte olan otel 
inşaatımızın oda ve 
genel temizlikleri 

için 45 yaş altı
BAYAN TEMİZLİK 

PERSONELİ 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYORELEMAN 
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

3 KAPORTACI
3 BOYACI 
3 OTO TAMİRCİ (VASIFLI)

elemanlar alınacaktır.
Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi 
Efsane Sokak No: 78 Selçuklu / KONYA

Tel: 0 543 874 22 54

ÇAVUŞOĞLU
Hasar Onarım Merkezi

ELEMAN ARANIYOR

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/KONYA

Tel: +90 332 239 23 39   Cep: 0 554 612 18 21
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Firmamızda çalıştırmak üzere,

3 Dış Ticaret Bölümü Lise veya Üniversitenin ilgili 
bölümlerinden mezun,
3 İngilizceyi anlayabilen ve konuşabilen,
3 Askerlikten muaf yada tecilli
3 İletişimi ve diksiyonu düzgün,
3 Takım çalışmasına yatkın,
3 En Az B Ehliyetine sahip,
3 Dış Ticaret Satış ve Pazarlama Bölümü için İş 
Arkadaşı aranmaktadır.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 19 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark olarak işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine 
cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi 
durumundadır. Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın 
bulunduğu yer alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal 
donatı alanlarına, sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, 
Mevlana’ya çok yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, 
Aziziye caddeleri üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, 
Kuyumcular yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami 
vardır. 
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 49 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir. 
Kıymeti : 588.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay / Konya 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 20 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark olarak işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine 
cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi 
durumundadır. Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın 
bulunduğu yer alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal 
donatı alanlarına, sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, 
Mevlana’ya çok yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, 
Aziziye caddeleri üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, 
Kuyumcular yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami 
vardır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 14 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 168.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18 
   Müzayede Salonu Karatay / Konya 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 21 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark olarak işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine 
cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi 
durumundadır. Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın 
bulunduğu yer alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal 
donatı alanlarına, sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, 
Mevlana’ya çok yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, 
Aziziye caddeleri üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, 
Kuyumcular yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami 
vardır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 13 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 156.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay / Konya 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 22 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark olarak işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine 
cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi 
durumundadır. Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın 
bulunduğu yer alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal 
donatı alanlarına, sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, 
Mevlana’ya çok yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, 
Aziziye caddeleri üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, 
Kuyumcular yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami 
vardır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 12,59 m2
Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir. 
Kıymeti : 152.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 26 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark olarak işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine 
cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi 
durumundadır. Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın 
bulunduğu yer alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal 
donatı alanlarına, sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, 
Mevlana’ya çok yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, 
Aziziye caddeleri üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, 
Kuyumcular yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami 
vardır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 53,38 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir.Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 640.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 28 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark olarak işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine 
cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi 
durumundadır. Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın 
bulunduğu yer alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal 
donatı alanlarına, sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, 
Mevlana’ya çok yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, 
Aziziye caddeleri üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, 
Kuyumcular yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami 
vardır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 24 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :  Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 288.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 
223 Ada, 29 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapı ve müştemilat 
bulunmayıp boş durumda olup satış konusu diğer parsellerle birlikte açık 
otopark işletilmektedir. Taşınmaz konum olarak İstanbul caddesine cepheli 
konumdadır. Taşınmazın bulunduğu yer Konya’nın merkezi durumundadır. 
Bölgedeki yapılaşmalar tamamlanmış sayılır. Taşınmazın bulunduğu yer 
alışveriş ve iş merkezlerine , eğitim kurumlarına , sosyal donatı alanlarına, 
sağlık merkezlerine , resmi kurumlara, valilik binasına, Mevlana’ya çok 
yakın konumdadır. Yakın çevresinde Mevlana ve İstanbul, Aziziye caddeleri 
üzerinde yoğun iş yerleri, bankalar, Karatay Kaymakamlığı, Kuyumcular 
yeraltı çarşısı, Şerafettin cami, Selimiye, Aziziye ve Kapı cami vardır.
Adresi : Şemsi Tebrizi Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:115
   Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 1.124,45 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 
21.06.2018 tarih 8226 sayılı yazıları ekiİmar Durum Belgesi’ne göre; Konya 
Büyük Şehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihve 516 sayılı kararı ileplan 
değişikliği çalışması vardır. Büyük Şehir Belediyesinden görüş alınması 
gerekmektedir. Plan notunda Parsel 3.derece Arkeolojik sit alanı vekentsel sit 
alanı içerisinde kalmaktadır. Her türlü yapılanmada Konya Kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulu müdürlüğünden müsaade alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 13.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 23/11/2018 günü 12:30 - 12:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 12:30 - 12:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No: Z18
   Müzayede Salonu Karatay Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün 
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada 
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868121 NO’LU İLANIN DEVAMI 11’İNCİ SAYFADA

İnternet yayınlarına yönelik yönetmelik taslağına 
göre, yayıncıların internette çocukların fiziksel, zihinsel 
veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde yayınlar 
için “ebeveyn kontrolü” tedbirlerini alması zorunlu tu-
tulacak. İnternette “erişimin engellenmesi” yaptırımı ise 
son seçenek olarak devreye girecek. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan 
ve internet üzerinden yapılan bazı yayınlara RTÜK de-
netimini başlatacak olan “Radyo, Televizyon ve İsteğe 
Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkın-
da Yönetmelik Taslağı” tamamlandı. 

Yönetmelikle aynı zamanda çocukların gelişimini 
korumak açısından da yeni bir tedbir getirilmesi öngö-
rülüyor. 

İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya 
kuruluşları ile internet yayın platform işletmecileri, ço-
cukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar 
verebilecek türde yayınlara yönelik ebeveyn kontrolünü 
sağlayıcı tedbirleri almakla yükümlü kılınacak. 

Çocukları istismar eden, şiddeti özendiren yayınlar 
bitecek 

İzleyici ve dinleyicileri yanıltıcı, “ara kazan”, “bul ka-
zan” ve benzeri türden yarışma, çekiliş, lotarya ve ben-
zeri adlar altında ödül ile ikramiye taahhüdünü içeren, 
sağlık beyanınla bitkisel gıda takviyeleri, benzeri destek-
leyici ürünler ile cinsel içerikli ürünlerin satışına aracılık 
eden, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarına yönelik 
televizyon ile radyo yayınlarını internet ortamından de-
netimsiz olarak yapanlarla da yeni bir mücadele süreci 
başlamış olacak. 

Din adına yapılan dini istismara yönelik yayınlar ile 
televizyonlarda yayınlanan bazı dizilerde “bip”lenerek 
ifade edilmeye çalışılan küfür içerikli sözlerin internet 
ortamında açık açık ifade edilmesi de son bulacak. 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hiz-
metleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, radyo, 
televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece in-
ternet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağla-
yıcılara Üst Kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet 
ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerine de 
yayın iletim yetkisi alma zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda yayınların denetlenmesine ilişkin esas 
ve usullerin de BTK ve RTÜK tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenmesi hüküm altında alınmıştı.
n AA

İnternete ebeveyn
denetimi geliyor

Çocuklarımız, 
ailelerin olduğu kadar 
ülkelerin de gelece-
ğinin güvencesidir. Ço-
cuklarımızın yetişmesi 
toplum tarafından 
kabul görünür bir nok-
taya gelmesi için tabi ki 
en başta ailelere büyük 
görev ve sorumluluklar 
düşmektedir. Bu yüz-
den anne ve babaların 
içinde bulundukları ruh 
hali, yaşadıkları ortam derken bu tip durumlar ço-
cuğun gelişimini derinden etkileyerek bir rol model 
almasına neden olabiliyor. Ancak çocuklarımızın 
başarılı ve sağlıklı bir birey olarak yetişebilmeleri 
için baskı ve stresten uzak bir ortamda yetişme 
gereksinimi olduğunu unutmamalıyız. Günümüze 
bakacak olursak anne ve babaların ağırlık olarak 
çalışma temposuna yenik düştüğünü görebiliriz. 
Özellikle çocuğundan uzak kalarak çalışma zorun-
luluğu içerisinde olan Annelerin sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Buna yaşam idame zorunluluğu 
da diyebiliriz. Dolayısıyla toplumumuza baktığımız 
zaman genelinde çocuk bakımından anneler kadar 
babalarda sorumludur. Yine aynı şekilde annenin 
de ekonomik özgürlüğe sahip olması aile yapısını 
köklü olarak değiştirmekte ve çocuk gelişim süre-
cine doğrudan etkili olmaktadır. Ancak günümüzde 
aile ve çocuk etkileşimin en derinden etkileyen bir 
unsur var ise o da maalesef aile içi şiddet. Bununla 
birlikte şiddet sadece aile içini değil toplumu da 
derinden etkileyen bir eylemdir. Özellikle aile içi 
şiddet ise günden günde yükselerek ciddi boyutlara 
ulaşmaktadır. Bu şiddet olaylarını sadece dayak ve 
benzeri olaylar ile sınırlandırmamak lazım. Günü-
müzde biraz haberleri ve çevremizi takip edersek 
farklı boyutlarda şiddete maruz kalan kişi sayısı bir 
hayli fazla olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şiddet 
uygulayanların ise %95’i erkek olmasıyla birlikte 
maruz kalanlarında %90’dan fazlası ağırlık olarak 
kadın ve çocuklar. Bu şiddet silsilesi de en fazla 
çocukları etkilemektedir. Çocuklarımız doğduğu 
günden itibaren sizlerin de gözlemlediği gibi 
çevresine asla duyarsız kalamıyor. Hareketlerinden 
onunla konuşmanıza kadar size tepki gösteriyor. 
İşte bu doğrultuda şiddet ortamında yetişen ve 
sürekli şiddet gören bir çocuk zamanla saldırgan 
ve kendine güveni olmayan bir birey duruma 
gelebilmektedir. Uzmanlarında dediği gibi davranış 
bozuklukları 0-6 yaş döneminden itibaren ortaya 
çıkmaktadır. Tüm bu olayların tam zıttı ile davranış 
gören sevgi saygı ortamında büyüyen çocuklar 
ise cesaretli ve özgüvenli olabiliyor. Ancak bu olayı 
fazlasıyla abarttığınız durumda ise şımarık bir çocuk 
profili oluşabiliyor. Burada unutmamamız gereken 
tek konu çocuklarımızın rol model olarak bizleri 
alması. Eğer bu rol model durumu farklı noktalara 
çekilirse çocuklarımızdan bir başarı yada doğru bir 
kişilik modeli beklememiz saçma olur. Değerlerimi-
ze büyük bir değerle sahip çıkmamız gerekiyor.

DEĞERLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 868121

istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini 
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında 
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre 
verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları 
vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya 
ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil 

ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp 
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/72 Satış sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e 
karşılık gelmektedir. 

10’UNCU SAYFADAKİ 868121 NO’LU İLANIN DEVAMI

 

• Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgisi ve muhammen bedeli (K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık 
teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl kira bedelleri Belediye Encümenince belirlenecektir.
• İhalesi 10.10.2018 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
• İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat 
yerine geçen ve  4 üncü maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.
• İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
• Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve 
tüzel kişiliğin imza sirküleri,
• İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
• İstekliler adına vekalet iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza 
beyannamesi.
• Kır düğün salonu ihalesine girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 
kısmının herhangi bir sınıfında işletmeci olduğuna ve bu işyerinde en az 13 kişi çalıştırdığına dair ilgili kurumdan tevsik edilmiş geriye dönük 4 aylık sigorta 
prim bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.
• Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin 
her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
• Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

• Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 867765

S.No Mahalle Ada/Parsel Niteliği/M2 Adres/Kapı No 1 Yıllık Muhammen 
Bedel TL.

Geçici Teminat 
Bedeli TL.

İhale İştirak Teminat 
Bedeli TL.

1 Karaaslan Üzümcü 33016/1 Kır Düğün 
Salonu 11.296,05

Karaaslan Üzümcü Mh. 
Dervişhan Sk. No:11-13-15 500.000,00 15.000,00 35.000,00

2 Selim Sultan 25809/10 Market / 664,00 Selim Sultan Mh. Selim 
Sultan Cad. No:157/C 100.000,00 3.000,00 7.000,00

3 Fetih 22663/3 Fırın / 43,00 Fetih Mh. Ş.Ulema Yahşi 
Cad. No:147/D 7.500,00 225,00 -----

 

1 –  İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze Caddesinde (37361 ada 6 parsel) bulunan, 
ekli listede bilgileri verilen iş yerleri, Meram Belediyesi tarafından 5 (beş)  yıl 
müddetle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık 
teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul 
Yönetim Bürosundan KDV hariç 100,00 TL (Yüztürklirası) karşılığında temin 
edilebilir.
 3 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
İhale 10/10/2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Hacı İsa Efendi Mahallesi 
Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi 
encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleyi 
yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
4 – Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:
İş yerlerine ait, 2018 yılı yıllık muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları, 
ekli listede belirtilmiştir.
5 – İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
A -  Gerçek Kişiler için:
a-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye 
katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı, 
b- Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu 
nüfus cüzdanı fotokopisi,
c-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak 

aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi,
d-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter 
tasdikli imza beyannamesi,
e-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
B - Tüzel Kişiler için:
a-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye 
katılmak istendiğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı
b-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak 
aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi,
c-Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter 
tasdikli imza beyannamesi aslı.
d-2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı
e- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti
f-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
İsteklilerin 09/10/2018 salı günü mesai bitimine kadar, belgeleri Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. 
Belirtilen süreden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

T.C
MERAM BELEDİYE’SİNDEN 
İŞ YERİ KİRA İHALE İLANI 
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İŞ YERİ KİRA İHALESİ İLAN LİSTESİ

S.NO ADRESİ CİNSİ BAĞ. BÖL. ADA PARSEL CEPHE BRÜT M²
YILLIK KİRA 

MUHAMM.  BEDEL                                                 
(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ 
TEMİNAT

İŞTİRAK 
TEMİNATI

KİRA 
SÜRESİ

ÖDEME 
ŞEKLİ

1 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/214

İş Yeri 
(Dubleks) 45 37361 6 Arka 222 15 600.00 468.00 4 680.00 5 Yıl Aylık

2 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/215

İş Yeri 
(Dubleks) 46 37361 6 Arka 186 15 600.00 468.00 4 680.00 5 Yıl Aylık

3 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/205

İş Yeri 
(Dubleks) 51 37361 6 Ön 221 18 000.00 540.00 5 400.00 5 Yıl Aylık

4 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/206

İş Yeri 
(Dubleks) 52 37361 6 Ön 222 18 000.00 540.00 5 400.00 5 Yıl Aylık

5 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/212 İş Yeri 58 37361 6 Arka 95 10 800.00 324.00 3 240.00 5 Yıl Aylık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık 
Anadolu Restoran’da düzenlenen “Uyuşturu-
cuyla Mücadele Aplikasyonu” (UYUMA) Pro-
jesi’nin Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Uyuşturucunun, güvenlik noktasındaki 
en önemli mücadele alanlarından biri oldu-
ğunu belirten Soylu, uyuşturucunun hem 
gençleri zehirlediğini hem de terör örgütleri-
ni beslediğini söyledi. Dünyanın herhangi bir 
yerinde bir terör örgütü bomba patlatıyorsa, 
o bombayı yaptıkları kimyasalın parasının 
büyük oranıyla uyuşturucudan geldiğine dik-
kati çeken Soylu, “PKK silah alıyorsa, bizim 
evlatlarımızı şehit ediyorsa, o silahın parası 
uyuşturucu ticaretinden geliyor” ifadesini 
kullandı. “Uyuşturucu meselesinde, lütfen 
kimse kendini bu işin dışında ve uzağında 
görmesin” diyen Soylu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Buradaki belki de en zayıf noktamız 
‘benim çocuğum yapmaz’ yaklaşımıdır. El-
betteki çocuklarımız durup dururken uyuş-
turucu kullanmaz ama güvenlik birimleri 
olarak bizim karşılaştığımız olaylar, yapılan 
araştırmalar bize gösteriyor ki bu işin ticare-
tini yapanlar sürekli uzmanlaşıyor. Her gün 
yeni teknikler, yeni kandırma ve aldatma 
yöntemleri ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu 
mücadeleyi sadece yakınları uyuşturucu il-
letine bulaşmış vatandaşlarımız ve emniyet 
birimleriyle değil, 81 milyonun tamamıyla, 
tüm milletimizle bu mücadeleyi birlikte ver-
mek zorundayız. Gözümüzü, kulağımızı dört 
açmalıyız. Okul önlerinde gezen tiplere, ço-
cuklarımızın arkadaşlarına, çocuklarımızın 
davranışlarındaki değişikliğe, harçlıklarını 
nasıl harcadıklarına, sokakta mahallede var-
sa metruk binalara girip çıkanlara, duydukla-
rımıza, ezcümle etrafımızda ve çocuklarımı-
zın etrafında olan bitene hep birlikte dikkat 
etmek durumundayız. Film izlerken göster-
diğimiz dikkati, kimse kusura bakmasın ama 
mahallemizi izlerken daha fazla göstermek 
zorundayız.” 

Süleyman Soylu, özellikle uyuşturucu 
şüphesi uyandıran bir şey görüldüğünde 
veya duyulduğunda hiç zaman geçirmeden 
bunu güvenlik birimlerine bildirmek duru-
munda olunduğunu aktardı.

Birçok uyuşturucu operasyonları yaptıkla-
rına dikkati çeken Soylu, okulların açıldığını, 
bir taraftan trafikle mücadele ettiklerini, bir 
taraftan da okulların güvenliğiyle mücadele 
ettiklerini anlattı. 24 saat alarm halinde ol-
duklarını bildiren Soylu, “Evlatlarınızı okula 
gönderdiğinizde devletimizin bütün güven-
lik birimlerinin alarm halinde olduğunu, eve 
dönene kadar çocuklarımızın ‘Güvenli okul, 
güvenli gelecek’ kapsamında eğitimlerini 
idame ettirme konusunda sorumluluğunu bi-
liyor, buna göre hareket ettiğimizi de bir kere 
daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Uyuşturucunun dört bir koldan abluka 
altına alınması gerektiğini vurgulayan Sü-
leyman Soylu, “2018 yılbaşından 25 Eylül’e 
kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama 
gerçekleştirdik. Bunun 13 bin 229’si sokak 
satıcısıdır. Böyle bir rakam yok. Bu konuda 
bugünden sonra çok daha kararlılıkla sokak-
larda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanla-
rımızın güvenli bir halde olabilmesini temin 
eden adımlarımız devam edecektir” dedi.

Soylu, bugün tanıtımını yapmakta ol-
dukları “UYUMA” mobil uygulamasının 
amacının uyuşturucuyla mücadelenin ihbar 
ayağını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak 
olduğuna işaret etti.
n AA

‘Uyuşturucu meselesi
herkesi ilgilendiriyor’

Tarım ve Orman Baka-
nı Bekir Pakdemirli, yanan 
orman alanlarının başka bir 
amaçla kullandırılmasına 
müsaade etmeyeceklerini ve 
bu alanların yeniden orman 
alanına dönüştürüleceğini 
söyledi. Bakan Pakdemirli, 
İzmir’de 2016 yılından bu 
yana çıkan yangınlar sonra-
sında yapılan ağaçlandırma 

çalışmalarını helikopterle 
gezerek inceledi. 

Yetkililerden konu hak-
kında bilgi alan Bakan Pak-
demirli’ye İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız ile İzmir Orman 
Bölge Müdürü Şahin Aybal 
eşlik etti.

İnceleme sonrası AA 
muhabirine açıklama yapan 
Pakdemirli, kent genelinde 

2016 ve 2018 yıllarında or-
man yangını çıkan bölgeleri 
helikopterle gezerek incele-
diklerini belirtti. 

“Aralık ayında fidan eki-
mi yapılacak”

Yangın sonrası bölgeler-
de rehabilitasyon çalışma-
sının hızlı bir şekilde ger-
çekleştirildiğini ifade eden 
Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bu rehabilitasyon ne 
ölçüde tamamlandığını, yeni 
fidan dikim ekimlerin ne öl-
çüde tamamlandığını değer-
lendirdik. Hakikaten hızlı bir 
şekilde en son hatırlarsınız 
5-6 ay önce Buca’da çıkan 
bir yangın vardı, oradaki 
bölgede bile temizleme ça-
lışmanı başlamış ve Aralık 
ayında fidan ekim çalışması 

başlayacak. 
Gezdiğimiz tüm bölge-

lerde ekimlerin yapıldığını 
gördüm, memnuniyetle ta-
kip ettim. 

Hiç bir şekilde yanmış 
olan orman alanının başka 
bir amaçla kullanılmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Bu-
ralar tekrar orman alanı ola-
cak.”  n AA

‘Yanan alanlar tekrar orman alanı olacak’
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8 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI 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 : 2018/459576
1-İdarenin
a) Adresi  : HACIŞABAN MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 42090 
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323236709 - 3323241854
c) Elektronik Posta Adresi  : konyaeah.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 8 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : KONYA  EĞİTİM  VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
   LABORATUVAR DEPO
c) Teslim tarihi  : İdarenin talebi doğrultusunda 12 ay içerisinde peyder pey 
   teslim edilecektir. Talep tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
   teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : HACIŞABAN MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 KONYA 42090 
   - MERAM / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 23.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri sarflar için TİTUBB ürün 
kayıtları ile firma ve/veya bayilik kayıtlarını (her bir ürün için sıra numarası belirterek) ibraz 
edeceklerdir. Kapsam dışı ürünler için kalite standart belgeleri verilecektir.
 2- İstekliler teklif ettikleri sarflara ait birim fiyat teklif mektuplarında ve ya ekinde marka, model 
ve UBB numaralarını belirteceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin her bir kalemine ait olmak üzere ücretsiz olarak 1 er adet 
numuneyi, teslim etmek zorundadır. Numuneler, Konya Eğitim ve araştırma Hastanesi İhale 
salonuna teslim edeceklerdir.
Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat 
teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası, ürünün 
menşei ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak, mukavva, strafor köpük vb. 
muhafazalı bir kutuda tutanakla teslim edeceklerdir. Numunelerin poşet, çuval vb bir şekilde 
teslimi halinde kabul edilmeyecektir. Bu madde kapsamında belirtilen şekilde numune teslim 
etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP-İHALE 
BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar HACIŞABAN MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 KONYA 
42090 / - MERAM / KONYA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

8 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 866373

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci

Mehmet ÖZTORUN’un babası

Ertuğrul ÖZTORUN’un
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 868210    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Özel Türmak Okuları’nda obezite 
ve diyabet konularında seminer ve-
rildi.

Konuyla ilgili olarak Özel Türmak 
Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sait Taş-
tan şunları ifade etti: “Sağlık Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen, okulumuz 
konferans salonunda düzenlenen se-
minere öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz katıldı. Seminere konuşmacı 
olarak Sağlık Bakanlığı Selçuklu İlçesi 
Eğitim Hemşirelerinden Nagihan Yıl-
maz katıldı. Yılmaz konuşmasında, 
halk arasında şeker hastalığı olarak 
bilinen diyabetin okul çağındaki ço-
cuklarda görülmesi halinde erken 
tanının önemli olduğunu söyledi. Bu 
hastalıkla ilgili olarak uygun yaşama 
biçiminin öğretilmesi gerektiğine, en 
önemli belirtilerinin ise; çocukların sık 
sık tuvalete çık-
ması, çok su içip 
yemek yemeleri 
olduğunu ifade 
etti. Sinevizyon 
eşliğinde ger-
çekleştirilen se-
minerden sonra 
öğrencilerin so-
rularına yer ve-
rildi” dedi. 

Gerçekleşti-
rilen seminerin 
amacına ulaş-
tığını belirten 
Taştan, katkı-
larından dolayı 
Sağlık Bakanlığı 
Selçuklu İlçesi 
Eğitim Hemşi-
relerinden Na-
gihan Yılmaz’a 
teşekkür etti.  
n HABER MERKEZİ 

Özel Türmak’ta obezite ve 
diyabet konusu anlatıldı  
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi, Oğuzeli Mahallesi, 123 Ada, 1 Parsel sayılı tarla
   nitelikli taşınmazdaki 3/16 oranındaki kısıtlı Seyit Ali Karabulut hissesi
   satılacaktır.
Adresi : Yozkuyu mevkii Oğuzeli mah. Altınekin Konya
Yüzölçümü : Taşınmazın tamamı 99.000 m2  olup 3/16 oranındaki kısıtlı hissesi
Arsa Payı : 3/16 kısıtlı hissesi
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 74.250,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
Satış Günü : 06/11/2018 günü 12:20 - 12:25 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B blok Zemin Kat No:Z18 Müzaeyede Salonu 
   Karatay / KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada taşınmazın Mahkemece belirlenen değerin ve satış giderlerini geçmek şartı ile 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 ka-
dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış 
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen 
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere 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 mad-
desi 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 be-
delinden 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 2018/40 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurma-
ları ilan olunur

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2018/40 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 865988

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi ‘Millet Kıraathaneleri’nin Konya’da ki ilk örneği Meram’da açıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, geleneksel kültürümüzü ihya etmek amacıyla düşünülmüş bu projeyi ilk olarak hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Meram, ilk kıraathaneyi açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın gündeme getirdiği 
‘Millet Kıraathaneleri’nin ilki Me-
ram’da açıldı. Bünyesinde birçok 
yenilik barındıran ve  kendine özgü 
bir konsepti bulunan ‘Meram Millet 
Kıraathanesi’nin açılışına Dünya 
Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Bilal Erdoğan, Etnospor Yönetim 
Kurulu Üyeleri,AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Do-
lular ve çok sayıda vatandaş katıl-
dı. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
törende ilk konuşmayı yapan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
sözlerine; “Aşına aşk katanların, 
hoşgörünün ve bilgeliğin şehrine 
hoşgeldiniz” diyerek başladı. 

“BİR İLKE İMZA ATMIŞ OLMAK 
SEVİNCİMİZİ KATLIYOR”

“Meram Belediyesi olarak bu-
güne kadar birçok temel atma ve 
açılış töreni gerçekleştirdik; ancak 
bugün, benim için daha farklı bir 
gün. Sevincimizi ziyadesiyle katla-
yan; birçok alanda olduğu gibi yeni 
bir ilke daha imza atmış olmaktır” 
diye konuşan Başkan Fatma Toru, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın dile getirdiği bu vaadi 
gerçekleştiren ilk kurumlardan biri 
olmanın mutluluğunu yaşadıkları-
nı söyledi.  

Beş yıla yakın bir süredir; ‘Yeni 
Türkiye Vizyonu’ çerçevesinde, 
2023 hedeflerine doğru Cumur-
başkanı Erdoğan’ın önderliğinde,-
halkla birlikte omuz omuza yürü-
düklerini söyleyen Toru; “Hiçbir 
baskıya, dayatmaya ödün verme-
den; milletimizden aldığı güçle yü-
rüyen Sayın Cumhurbaşkanımızın 
peşinde yürürken, bizler de mille-
timiz için en iyi olanı, milletimizle 
birlikte seçerek, karar vererek yü-
rüdük.Beraber yürüdük; emperya-
list güçlerin ülkemizi kıskaca alma, 
diz çöktürme çabalarına karşı… 
Beraber yürürdük; siyasi, askeri ve 
ekonomik abluka uygulama çaba-
larına karşı… Ve beraber yürüdük; 
medeniyet yolunda, şanlı ecdadı-
mızın açtığı yolda… Beraber yü-
rüdük, ülkemizin geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de bayrağımızın en 
yükseklerde dalgalanması için…” 
şeklinde konuştu. 

“GELENEĞİNE SAHİP ÇIKMAYAN 
MİLLETİN, MİLLET OLMA ŞANSI 

KALMAYACAKTIR” 
Belediyenin bugüne kadar ger-

çekleştirdiği bütün yatırımların, 
tüm Türkiye’nin fiziki, kültürel ve 
sosyal birikimine katkı sağlayarak, 
ülkeyi ve gençleri geleceğe hazır-
lamak için birer basamak olduğu-

nu söyleyen Başkan Toru sözleri-
ne şöyle devam etti; “ Kültürüne, 
geleneğine sahip çıkmayan ve ge-
leceğe aktarmayan bir milletin, 
millet olma şansı kalmayacaktır. 
Bizi biz yapan; imanımızı, kültür 
değerlerimizi göz ardı etmeden ge-
leneksel çerçeveyle harman ederek 
geleceğimizi yoğurmak, bizlerin 
asli görevidir.Bu toprakların her 
karışı; kültürümüzün, sanatımızın, 
medeniyetimizin altın haleleriyle 
süslenmiş ve insanlığa ışık olmuş-
tur. Bu ışığı, bizler daha da yüksek-
lere taşıyamazsak, gelecekte söyle-
yecek sözümüzün olması mümkün 
olmayacaktır.Bu gerçeğin farkında 
olarak, Millet Kıraathanesi’ni Kon-
ya’da ilk olarak Meram’da açmak, 
çok şükür bizlere nasip oldu.”

“MİLLET KIRAATHANESİ, EĞİTİM, 
KAYNAŞMA VE SOSYALLEŞME 

YUVASI OLACAK” 
Meram Millet Kıraathanesi’ni 

eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yu-
vası olarak nitelendiren Toru, yatı-
rımı belediyecilikteki rol modelleri 
olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ön-
derliğinde Konya’ya ve Meram’a 
kazandırdıklarını söyledi. ‘Meram 
Millet Kıraathanesi’nin çok işlevli 
bir yapıda tasarlandığını söyleyen 
Başkan Toru, “Kıraathanemizde 
aslına uygun bir şekilde güncel ki-
tap, gazete ve dergiler yer alırken 
önemli bir ayrıntıya da sahiptir. 
Görme engelli vatandaşlarımızın 
da buradan kolaylıkla istifade ede-
bilmeleri için ve okuyarak ufukları-
nı daha da ileriye taşıyabilmelerine 
vesile olmak için onlar için de kü-
tüphane oluşturduk.

 Meram Millet Kıraathane-
si, her yaşa ve her seviyeye hitap 
edebilecek şekilde düzenlenmiş-
tir. Yaklaşık 150 kişiye aynı anda 
hizmet edebilecek bir kapasiteye 
sahiptir. 400 m² kullanım alanına 
sahip olan kıraathanemizde ayrıca 
bilgisayarlar da kullanıcıların hiz-
metine sunulmuştur.Kendine özgü 
bir konseptte hizmet edecek olan 
kıraathanemiz, etnospor ve zekâ 
oyunları bölümüyle de her yaştan 
insanının ilgisini çekecek düzeyde-

dir. Kıraathanemiz selamlaşmanın, 
kaynaşmanın, paylaşmanın, kar-
deşliğimizin buluşma adresi ola-
caktır” diye konuştu. 
“TÜRKİYE BİRÇOK İLKİ KONYA İLE 

YAŞIYOR”
Daha sonra söz alan Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise Türkiye’nin son 
16 yılda geldiği noktayı hatırlattı. 
Bu süre zarfında fiziki yatırımlarla 
şehirlerin ve ülkenin adeta dönüş-
tüğünü söyleyen Altay, “Bu dönü-
şüme bu mahellede büyümüş biri 
olarak bizzat şahidim” diye konuş-
tu. Millet Kıraathanesi ile bir ilkin 
yaşandığını söyleyen Başkan Altay 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Yine ilk-
lere tanıklık ediyoruz. Millet Kıra-
athanesi ve Millet Bahçesi. Millet 
Kıraathanesinin açılışını bugün 
gerçekleştiriyoruz. Eski Stadyu-
mun bulunduğu alanda Millet Bah-
çesi olarak ilk 100 günlük progra-
ma girdi. 40 gün içerisinde 
yıkım işlemleri tamamlana-
cak. En kısa zamanda bitirile-
rek Konya’ya hizmet etmeye 
başlayacak. Türkiye birçok ilki 
Konya ile yaşıyor” 

“BU ÖZEL YATIRIM İÇİN 
BAŞKAN FATMA TORU’YA 
TEŞEKKÜR EDİYORUM” 
Açılış törenine katılan 

Dünya Etnospor Konfederas-
yonu Başkanı Bilal Erdoğan 
da yaptığı konuşmada Millet 
Kıraathanesi’nin kültürel ve 
sosyal açıdan önemli bir yatı-
rım olduğuna değindi. 16 yıl-
lık süre zarfında Türkiye’nin 
büyük yatırımlara şahitlik et-
tiğinin altını çizen Erdoğan, 
ülkemizin büyük ülke yolun-
da altyapı yatırımlarının ta-
mamlandığını ve artık sıranın 
daha derine gidecek yatırım-
lara geldiğini kaydetti. Eğitim, 
kültür ve sanatta yapılan ya-
tırımların buna çok güzel bir 
örnek olduğunu ifade eden 
Bilal Erdoğan, okumanın ve 
yazmanın önemini anlattı. 
Bilal Erdoğan sözlerini şöy-
le sürdürdü; “Okumak insan 

için en önemli eylem. Okumak sa-
dece kitap okumak değildir. Bütün 
yaratılışı okumak, izlemek ve kulak 
vermektir. 

Aynı zamanda yazmak ve ifade 
etmek gerek. Kendi inanç kodla-
rımıza anlam vermeye çalışırken, 
anladıklarımızı ifade etmemiz şart. 
Yazarak, konuşarak ve sanatla ifa-
de edilmesi olmazsa olmazımızdır. 
Paylaşacağız. Bütün büyük zatla-
rın hayatları bunun üzerine kuru-
lu. Mesnevi ‘Dinle’ diye başlıyor. 
Bunu ‘Oku’ emriyle ele almak ge-
rek. İşte tüm bunların birleştiği bir 
yatırımı açıyoruz bugün. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya 
bu özel yatırım için teşekkür etmek 
istiyorum. 

Ayrıca bu vizyonu bize gös-
terdiği içinde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da 
teşekkür ile anmak istiyorum”   
n HABER MERKEZİ 

Bilal Erdoğan Uğur İbrahim Altay Fatma Toru
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Torku Meyve Suyu, Sirke ve 
Pekmez Üretim Tesisi bu yıl da,  
Konya ve Karaman’ın Bozkır, 
Güneysınır, Hadim, Taşkent, 
Yalıhüyük, Ermenek, Başyayla, 
Sarıveliler ve Ahırlı ilçeleri ile 
bu bölgede bulunan bütün ka-
saba, köy ve mahallelerinin çift-
çisinden doğrudan üzüm aldı ve 
çiftçiyi mutlu etti. 

Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, bölgenin 
arazi yapısı nedeniyle bölge 
çiftçisi açısından bağcılık ve 
meyveciliğin öneminin büyük 
olduğunu, Konya Şeker’in bu 
fabrikayı bölgeye kazandırarak 
üzüm ve elma gibi ürünlere yö-
nelik talebi arttırdığını, bunun 
da bölge çiftçisinin üretiminin 
sürekli ve sürdürülebilir hale 
getirilebilmesi açısından bü-
yük önem taşıdığını vurguladı. 
Hadimioğlu, PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk’a 
teşekkür etti.  Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün ise yap-
tığı açıklamada, Bozkır’ın dağ-
larının tekrar hayat bulmaya 
başladığını ifade ederek, Konya 
Şeker Torku Meyve Suyu, Sir-
ke ve Pekmez Üretim Tesisinin 
burada olmasının çok önem-
li olduğunu ifade etti. Başkan 
Gün, “Üreticilerimiz burada, 
ürettikleri ürünleri fabrikaya 
teslim ediyorlar, bugün üre-
ticilerimizden 500 tona yakın 
üzüm alınmış, daha da alına-
cak. PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk bu bölgenin 
bir çocuğu olarak bu bölgeye 
bu fabrikayı kazandırdı, kendi-
lerine çok teşekkür ediyorum. 
Ürettiklerimizi buraya verip 
buradan kazandığımızı da üre-
time yönlendiriyoruz, üretimin 
de sürekli olmasını böylece sağ-
lamış oluyoruz. Konya Şeker 
buralarda toprak analizi yaptı. 
Bu bölgede hangi meyvenin 
yetişeceği tespit edilmiş oldu. 
Böylece üzümün ve elmanın bu 
bölgede çok iyi bir şekilde yeti-
şeceği anlaşıldı. Zaten üzümü-
müz ve elmamız meşhurdur, 
bu tesisle de üzüm ve elmamız 
ekonomiye de kazandırılmış 
oldu, insanlarımız bu ürünler-
den para kazanmaya başladı. 
Üzüm bağlarının aparatları da-
ğıtıldı, çiftçiyi bilinçlendirme 
çalışmaları yapıldı. Birebir çiftçi 
ile çalışınca ortaya böyle bir ba-
şarı çıktı. Bu sene üzüm rekol-
tesi çok iyi, Bozkır elmasını da 
yavaş yavaş tekrar insanımıza 
sunacağız. Fabrikamız üzüm 
de alıyor, elma da alıyor. Bütün 
meyvelere yönelecek” dedi. 

“TORKU SAYESİNDE KÖYE 
DÖNÜŞ BAŞLAYACAK” 

Üzüm için açıklanan raka-
mın çiftçileri memnun ettiğini 
belirten Başkan İbrahim Gün, 
“Rakam, geçen yıla göre 3 kat 
artmış durumda. Çiftçimiz ger-
çek anlamda bayram yapıyor. 
Bozkırlılar olarak biz mutluyuz, 

memnunuz. Böylece tarımı kal-
kındırmış olacağız, insanlarımı-
zı üretime yönlendirmiş oluyor 
Konya Şeker uyguladığı bu mo-
delle. Bizim insanlarımızın çoğu 
gurbette çalışıyor, o gençlerimi-
zin tekrar Bozkır’a dönmesinin 
yolu işte bu fabrikadan geçiyor. 
Dışarıda 3 bin lira kazanacaksa, 
burada 2 bin lirayı kabul eder 
gençlerimiz. İşte bu fabrika sa-
yesinde başaracağız bunu, artık 
yeniden gençlerimiz buraya dö-
nüp, burada neler yapabilecek-
lerini düşünmeye başladı. Biz 
çiftçi olarak çalıştığımız sürece, 
ürettiğimiz sürece, belediyeler 
olarak gerekli desteği sağla-
dığımız sürece, bu fabrikamız 
da burada olduğu sürece artış 
olacak, bölgemiz daha fazla ka-
zanacak. Son günlerde yaşadı-
ğımız sıkıntılar bize üretmenin 
önemini bir kez daha göstermiş 
oldu. Dolayısıyla yeniden üreti-
me insanımızı yönlendireceğiz, 
üreteceğiz, üreteceğiz, üretece-
ğiz. Böylece de kendi kendimize 
yeten bir toplum olacağız” diye 
konuştu. 
“KONYA ŞEKER, TÜRK TARIMINI 

DA KURTARACAK” 
Bozkır Ziraat Odası Başka-

nı Ali Köse de, PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk’un 
oluşturduğu modelle, çiftçi-
nin direk ürününü 
aracısız bir şekilde 
fabrikaya getirdiğini 
ve üreticinin kazan-
dığını ifade etti. Bu 
modelin Türk tarımı-
nı kurtaracak model 
olduğunu ifade eden 
Ali Köse, “Çiftçi do-
matesi üretiyor, do-
mates çiftçiden 60 
kuruşa alınıyor ama 
tüketiciye 6 liraya 
satılıyor. Buradan 
kim kazanıyor, aracı-
lar kazanıyor. Biz bu 
modelin değişmesi 
gerektiğini, çiftçinin 
kazanması gerekti-
ğini savunuyoruz. 
İşte bunu Recep 
Konuk’un kurduğu 
bu sistem sağlıyor. 
Konya Şeker Torku 
Meyve Suyu, Sirke 
ve Pekmez Üretim 
Tesisi çiftçiden direk 
olarak alıyor ürü-
nü. Üzüm 1 lira 80 
kuruş. Bunu direk 
üreticiye veriyor ve 
üretici kazanıyor. 
Üretici bugün bay-
ram ediyor, çünkü 
ürünü para ediyor, 
parayı üretici kazan-
mış oluyor. Bu mo-
delin bütün Türki-
ye’ye örnek olmasını 
diliyoruz. Tarım nasıl 
kalkınır? Tarım işte 
böyle kalkınır, insan-
larımız işte tarıma 

böyle yönelir, üretim işte böy-
le artar. Bu modeli görmek ve 
bütün bölgelerde tarımın kal-
kınması için uygulamak gerek-
tiğine inanıyorum” ifadelerini 
kullandı. Konya’nın Bozkır ilçe-
sine bağlı Hamzalar Köyündeki 
çiftçiler de Torku Meyve Suyu, 
Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi-
nin üretime başlayıp, üzümün 
kıymetlenmesi nedeni ile sade-
ce kendi köylerinden 6 ailenin 
şehirden tekrar köye döndüğü-
nü belirttiler ve Başkan Recep 
Konuk’a insanların doğdukları 
yerde doymalarına vesile olan 
böyle bir yatırım yaptığı için te-

şekkür etti. Bütün bağların can-
landığını, yeni bağların yapıl-
dığını ve artık bağlara çiftçinin 
daha özenli baktığını ifade eden 
Hamzalarlılar, verilen üzüm fi-
yatından memnun olduklarını 
ifade etti.  Konya Şeker, dene-
me bağlarında ürettiği 25 üzüm 
çeşidini, toprak tahlilleri yapa-
rak bölge çiftçisine dağıtıyor ve 
Ziraat Mühendisleri ile verdiği 
danışmanlıklarla verimli üreti-
min oluşmasını sağlıyor. Çiftçi 
ürettiği ürünü aracısız bir şekil-
de doğrudan Meyve Suyu, Sirke 
ve Pekmez Üretim Tesislerine 
teslim ediyor. Aracısız bir şe-

kilde direk çiftçi ile yapılan alış 
veriş sayesinde de üzüm üre-
ticisi kazançlı çıkıyor.  Konya, 
Karaman, Bozkır, Güneysınır, 
Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, 
Ermenek, Başyayla, Sarıveliler 
ve Ahırlı gibi yerleşim yerle-
rinde tamamen doğal ortamda 
yetişen üzüm ve elmalar, Torku 
Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez 
Üretim Tesislerinde el değme-
den ve hiçbir katkı maddesi 
kullanılmadan meyve sularına 
dönüşüyor ve gönül rahatlığı 
ile tüketilmesi için tüketicilere 
sunuluyor.
n HABER MERKEZİ 

Ah efendim göremedik kardan akçe yüzünü
Hiç çıkarma kalbimizden size giden hüzünü

Sen rahmanın en ülfetkar en rahimkar kulusun
Ümmetine yardım eden peygamberler yolusun

Mekke eşrafı hak bir deyince kızıp azdılar
Nur yüzüne taşlar atıp gül yanağı cızdılar

Oysa rabbin sana elçi göndererek yanaştı
Bir istekle gark ederdin nice kapılar aştı

Sen kurumuş dudaklara çölde zemzem ırmağı
Sen yaratılmış eşrefin ey gönüller oymağı

Ne zaman bunaldı gönlün müşriklerin şerrinden
Mükâfatın yüce oldu Mekke cücelerinden 

Birde buna eklenmişti ayrılıklar kasveti
Önce amca, sonra yârâni sadık’ın hicreti

Başka sebeplerde vardı, aldı rabbin katına
Cebrail eliyle yaktı senin göksüne kına

Açtı baktı temiz kalbi bir kez daha pakladı
Belki bir yumağı ora gizlicene sakladı 

Sonrada al dedi işte sana Rabbine Burak
Teselli ol gökleri gör Rabbin katında tur at

Hem Kudüs’te imamet ol, Şanı yüce geçmişe 
Ondan sonra gelir sitretülmünteha da gişe  

Senin için ordan öte ayrı binek ayrı tur
Dönüşün bineğin refrefe kolay da sana zor 

Orda erdin Cemâlüllah sırlarının künhüne
Sen Allaha erişmişken unutmuştun dünkü’ne 

Dönüşünde taşıyordun demet kulluk buyruğu
O gecenin hediyesi bize namaz kulluğu 

Oruç, Zekât, Şehitlik de o günlerden tediye
Sevgiliden sevgiliye dar gününde hediye

Öğretildin ibadetle, mabuda nasıl kul olunur
İhsan ettin ümmetine nurlu yol ki bulunur

İşte böyle bir seherde daldın Rabbin yoluna 
Havsalandan geçiverdin geçmiş kullar boyuna

Onların ömürleri çoktu bin seneyi geçtiler
Bunca yılı Allah için cihat yolu seçtiler 

Ümmetinin ömrü kısa ibadette kısadır
Bu yarışı geçmek için dayanmaz buna sadır

Münacatın yüce katta hemen cevabın buldu
Ümmetine kadrine layık ‘kadir’ gecesi oldu

Ol gece ki bir gecenin hayrı bininden çoktur
Ümmetine bolluk olsun hakkın zulmeti yoktur

Ol kitabı mukaddes ki onda semadan indi
Efendimin en pörsümez mucizesidir ındi 

Bu gece göklerin kanatları gezer yerlerde
Aç gözünü seyreyle melekleri nerelerde

Bizzat Zati tecellisi teşrif eder dünyaya
Yok mu? Diyor, yok mu? İnanmak isteyen rüyaya

Haydi! Gelip katılınız geleceğe, şua’ya
Tecellisi mizan kurmuş edilecek dua’ya

Sende al nâsîbini bu servet merasından
Sana gaflet, ehven gelir en azılı hasımdan

Sana armağan gözleri bir gecelik kapatma
Bunca bolluk içersinde gelen günü karartma

Sende koş duldur gönlüne kırıntıdan birkaç şey
Sonrada en kötü kullar bile olur senden yeğ

Bu gece cümle kullara dağılan Hak rahmeti
İşkenceci hayatından uzaklaştırır zahmeti

Süt taşıyor haydi durma kepçe getirip de al
O demezse arılara yapacak mı sana bal

Bu geceler esenliktir tâki şafak vaktine
Ah efendim koyma bizi şeytan ile akdine

Biz seninle cana gelir ancak medet buluruz
Kovma bizi dergâhından asi mücrim kulunuz.

Dilimize söyletme hiç bundan sonra kötü söz
Sen bizlere armağan et yücelerden bir çift göz…

04.09.2010
Indi: yanımda

EFENDİM -III-

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Torku Meyve Suyu Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi aldığı üzümler ile üreticiyi sevindirdi.   Bölgenin kalkınması ve gelişmesi açısın-
dan Bozkır ve Hadim Belediye Başkanları ile Bozkır Ziraat Odası Başkanı, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür etti

Torku, çiftçiyi sevindirdi 
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Bursaspor Teknik Direktörü Samet 
Aybaba, Spor Toto Süper Lig’in 7. hafta-
sında  30  Eylül  Pazar  günü  deplasmanda 
yapacakları  Demir  Grup  Sivasspor maçını 
kazanmak istediklerini söyledi. Yeşil-beyazlı 
takımın teknik direktörü, Özlüce İbrahim Ya-
zıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 
öncesi düzenlenen basın  toplantısında, bu 
hafta güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını 
ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduğunu 
kaydetti.

Takım olarak sahaya her şeyi doğru yan-
sıtmalarına karşın, geride kalan 6 haftada 
galibiyet alamadıklarını dile getiren Aybaba, 
“Hep  söylüyorum,  bunlara  takılmayalım, 
çok kazanırız diye. Göreceksiniz öyle de ola-
cak. Sivas zor bir deplasman ama artık ka-

zanmak  istiyoruz. Oyuncularımız da bunun 
bilincinde, çalışmalarımız da o yönde.” diye 
konuştu. 

Aybaba, takımda sakat ve cezalı oyun-
cunun bulunmadığını, kadroda da bir reviz-
yon düşüncesinin olmadığını anlattı. 

Bu sezon kadroda düşünülmeyen Jos-
hua John’un bugün takımla birlikte antren-
mana  çıkmasıyla  ilgili  yöneltilen  soruya 
Aybaba,  “UEFA’ın  kriterleri  var  biliyorsu-
nuz.  Kulüp,  bazı  yaptırımlarını  uyguluyor, 
bazılarını  uygulayamıyor.  Uygulayamadığı 
yaptırımlardan biri de bu oyuncunun idmana 
çıkmasıyla ilgili. Onu uyguluyoruz. Sadece 
o.” karşılığını verdi.

 “Bana göre birinciyiz”
Bir  gazetecinin  “Takım  6  haftadır  ka-

zanamadı.  Galip  gelememenin  futbolcular 
üzerindeki etkisi nasıl?” sorusu üzerine Ay-
baba, “Çok keyifliler vallahi. Toplantılarda, 
yemeklerde, sahada keyifleri iyi. Kazandık-
ları zaman bunları nasıl tutacağız? Bilemiyo-
rum artık.” şeklinde cevap verdi.

Aybaba,  Bursaspor’un  ligin  en  az  gol 
atan takımlarından biri olduğunun hatırlatıl-
ması üzerine ise şunları söyledi:

“Gelişiyoruz. Böyle şeylere  takılmaya-
lım. Yeni  yapılandık. Her  takım gibi  hazır 
değiliz, takımların çoğu gibi şansa kazanmı-
yoruz. Bir şeyleri zorluyoruz, yapmaya çalışı-
yoruz. Büyük takım gibi gelişmeye çalışıyo-
ruz. Orada da aksaklıklarımız, sıkıntılarımız 
var. Oyuncularımızda uzun süreli oynama-
nın verdiği sıkıntılar var. Bundan sonraki sü-

recin daha da üzerine katarak devam etmesi 
lazım. Genç oyuncularımızı daha hızlı geliş-
tirmemiz lazım. Gelinen sürece bakarsanız 
puan dışındaki her şey çok iyi gidiyor.”  

Deneyimli  teknik  adam,  ligde  en  iyi 
mücadele  eden  takım  olduklarını  vurgula-
yarak, “Bana göre birinciyiz. Çok iyi şeyler 
yapıyoruz. Eksikleri de söyledim. 9 tane yeni 
oyuncuyla oluşmuş bir kadroyla, 17 oyuncu-
yu göndererek, 11 altyapı oyuncusunu takı-
mın içine katarak, ekonomimizde de çok iyi 
bir gelişim göstererek bu takımın yaptığı iş-
lerden memnunum. Ama puan olarak biraz 
yukarı çıkmamız lazım. O da zaman içinde 
hızlı bir şekilde olacaktır.” ifadelerini kullan-
dı.
n AA

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto 
Süper  Lig’in  7.  haftasında  Medipol 
Başakşehir  deplasmanından  puanla 
dönmeyi  hedefliyor.    Maçın  hazırlık-
larını  Orduzu  Pınarbaşı  Tesisleri’nde 
sürdüren Malatya ekibinin forveti Eren 
Tozlu ile defans oyuncusu Arturo Mina, 
idman  öncesi  basın  mensuplarına 
açıklamalarda bulundu.

Geride kalan 6. haftada Çaykur Ri-
zespor karşısında önemli bir galibiyet 
aldıklarını ifade eden Eren, ligdeki kötü 
gidişata son verdiklerini kaydetti.

Eren, uzun bir sakatlık süreci son-
rası  ilk  maçına  çıktığını  aktararak, 
“Kamp  döneminde  uzun  bir  sakatlık 
süreci  geçirdim.  Ameliyat  edildim, 
sonrasında da ilk defa bir resmi maça 
çıktım. Oyunda kaldığım süre zarfında 
da elimden geleni yapmaya çalıştım. 
Tabii şu an maç eksiğim var. İnşallah 
ilerleyen haftalarda forma şansı buldu-
ğum sürece eksikleri giderip takımıma 
daha fazla katkı sağlamak istiyorum.” 
şeklinde konuştu. 

“Takım gol yollarında sıkıntı yaşı-

yor. Takımın Süper Lig’e yükselmesin-
de ciddi katkıların oldu. Eren Tozlu gol-
leriyle ne zaman dönecek?” şeklindeki 
soru üzerine Eren, pozisyonlara rahat 
girdiklerini ancak son vuruşlarda bazı 
sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.
MİNA: “HER ZAMAN YUKARILARDA 
KALACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM”
Defans oyuncusu Arturo Mina  ise 

savunmada Sadık  Çiftpınar  ile  iyi  bir 
ikili olduklarını belirtti.

Ligde geride kalan 6 haftalık süreç 
sonunda lider olan takımla aralarında 
sadece 3 puan farkın olduğunu anlatan 
Mina, “Benim hep yukarıya oynamak 
isteyen bir kişiliğim var. Takım olarak 
da bunu başaracağımızı düşünüyorum. 
Liderlik  konusunda  bir  şey  söyleye-
mem ama ligin sonuna kadar her za-
man yukarılarda kalacağımızı söyleye-
bilirim.” değerlendirmesinde bulundu. 

Süper Lig’de şu ana kadar tutmak-
ta en çok zorlandığı forvetin kim olduğu 
sorusu üzerine Mina, hem zekası hem 
de gücüyle Galatasaray’ın eski  forve-
ti Bafetimbi Gomis karşısında çok zor-

landığını  belirtti.  Medipol  Başakşehir 
ile deplasmanda zorlu bir maç yapa-
caklarını  vurgulayan Mina, “Hocamız 
da  bizimle  yaptığı  toplantıda  söyledi, 
zor bir maç bizi bekliyor. Çok zor olacak 

ama çok iyi çalışacağız. Yine tablodaki 
yerimizi korumak için elimizden gele-
nin  en  iyisini  yapacağız.”  ifadelerini 
kullandı. 
n AA

Yeni Malatya deplasmandan puanla dönmek istiyor

Aybaba: Artık kazanmak istiyoruz

Ev sahibi belli oluyor
Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu EURO 2024’ü düzenleyecek ülke belli olacak. UEFA başkanı, başkan 
yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024’ün ev 

sahibini belirleyecek. Türkiye’nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor

Türkiye  ve  Almanya’nın  aday  oldu-
ğu  2024  Avrupa  Futbol  Şampiyonası’nı 
(EURO  2024)  düzenleyecek  ülke  bugün 
belli  olacak.  EURO  2024’e  ev  sahipliği 
yapma hakkı kazanan ülke, UEFA’nın İs-
viçre’nin Nyon kentindeki merkezinde TSİ 
15.45’te başlayacak törende açıklanacak. 

KİM OY KULLANACAK
UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA 

yönetim  kurulu  üyeleri,  Türkiye  ile  Al-
manya arasında bir seçim yaparak EURO 
2024’ün ev sahibini belirleyecek.

UEFA  Başkanı  Aleksander  Ceferin, 
başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nil-
sson,  Portekizli  Fernando  Gomes,  Uk-
raynalı  Grigoriy  Surkis,  İtalyan Michele 
Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yöne-
tim  kurulu  üyeleri  Polonyalı  Zbigniew 
Boniek, Macar Sandor Csanyi,  İrlandalı 
John  Delaney,  İsviçreli  Peter  Gillieron, 
Fransız Florence Hardouin, Bulgar Boris-
lav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea 
Sarobe,  Hırvat  Davor  Suker,  Hollandalı 
Michael  van Praag,  İtalyan Andrea Ag-
nelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kul-

lanacak.
SERVET YARDIMCI, GRİNDEL 

VE OLSSON OY KULLANAMAYACAK
Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 

organizasyonda Alman ve Türk vatanda-
şı olan UEFA başkan yardımcıları ya da 
UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 
2024 adaylığı seçiminde oy kullanamaya-
cak. Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi 
İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık so-
runları  nedeniyle  törene katılamayacak. 
Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman 
Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu 
Üyesi  Türk  Servet  Yardımcı  ve  İsveçli 
Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 
organizasyonunu  düzenleyecek  ülkeyi 
seçecek.

TÜRKİYE MODERN STATLARIYLA 
EURO 2024’Ü İSTİYOR

Türkiye’nin en önemli kozlarının ba-
şında modern ve yeni statları geliyor. Tür-
kiye’nin  EURO  2024’e  ev  sahipliği  için 
belirlediği 10 stadın 8’i kullanımda.

EURO  2024  için  Atatürk  Olimpiyat 
Stadı  ve Türk Telekom Stadı  (İstanbul), 

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), 
Antalya  Stadı  (Antalya),  Yeni  Eskişehir 
Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gazi-
antep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı 
(Konya),  Medical  Park  (Trabzon),  Yeni 
Kocaeli  Stadı  (Kocaeli),  Ankara  Stadı 
(Ankara) UEFA’ya gönderilen dosyada yer 
aldı.

“IRKÇILIĞA HAYIR” 
DİYEN UEFA’NIN KARARI BEKLENİYOR
“Irkçılığa Hayır” mottosu  ile  futbol-

da ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA, 
Almanya’daki ırkçılık olayları sonrasında 
şampiyonayı düzenleyecek ülkeyi belirle-
yecek. Türkiye’nin EURO 2024’ün ev sa-
hipliği sloganı olan “Birlikte Paylaşalım” 
ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir 
duruş sergileniyor.

UEFA’nın  “Irkçılığa  hayır”  kampan-
yasında,  futbolda son yıllarda büyük bir 
sorun olarak ortaya çıkan ırkçılık, hoşgö-
rüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırıl-
ması hedefleniyor.  Almanya ise ırkçılık 
suçlamalarının gölgesinde UEFA kararını 
bekliyor.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dün-
ya  Kupası’nın  öncesinde  ve  sonrasında 
Almanya Milli Takımı’nın Türk asıllı oyun-
cuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç 
kampanyasına maruz kaldı. Almanya Fut-
bol Federasyonunun (DFB) kamuoyunda 
yapılan  ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı 
iki futbolcusunu korumaması dikkati çek-
ti. Bu süreçte Mesut’a yönelik en büyük 
baskı  ise  futbolcuya “tarafını seç”  ima-
larında  bulunan  DFB  Başkanı  Reinhard 
Grindel’den geldi. 

Milli  takımı  bırakma  gerekçesinde 
Grindel’i doğrudan eleştiren Mesut Özil, 
“Grindel ve onun destekçilerinin gözünde 
kazandığımızda  Alman,  kaybettiğimizde 
göçmenim.” ifadesini kullanarak Alman-
ya’daki ırkçılık konusuna vurgu yaptı. Bu-
nun sonucunda Mesut Özil, Almanya Milli 
Takımı’nı  bırakmak  zorunda  kaldı.  Türk 
asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan 
göçmenlere de cesaret verdi. Göçmenler 
bunun  üzerine  Almanya’da  uğradıkları 
ırkçı ve ayrımcı tutumları “#meTwo” eti-
ketiyle sosyal medyadan paylaştı.  n AA

Süper Lig’e erken 
teknik müdahale

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta geride kalırken, 3 takım teknik 
direktör değişikliğine gitti. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez mücadele 
eden Akhisarspor’un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor ve 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kötü gidişat sonunda çareyi teknik 
direktörlerini değiştirmekte aradı. Akhisarspor’da yönetim, Türkiye 
Kupası’nı kazanarak takımını Avrupa’ya taşıyan Okan Buruk’un yerine 
sezon öncesi Bosna Hersekli Safet Susic’i göreve getirdi.

Ege temsilcisi, Susic yönetiminde Galatasaray’ı yenerek Süper 
Kupa’yı kazanmasına rağmen lige istediği gibi başlayamadı. İlk 5 
maçta galibiyet alayamayan Akhisarspor’da yönetim, Susic ile 6. haf-
ta öncesi yolları ayırdı.  Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı 
3-0 mağlup eden Akhisarspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Ege  temsilcisinde yönetim, bu galibiyetin ardından Spor Toto 
Süper Lig’de daha önce Akhisarspor’un başında 36 maça çıkan Cihat 
Arslan’ı tekrar takımın başına getirdi.
n AA

Trabzonspor 
diken üstünde

Ekonomik sıkıntıların yanı sıra, Spor Toto Süper Lig’de son 2 
haftada kaybettiği 6 puanla sportif olarak düşüş yaşayan Trabzonspor 
diken üstünde. Sahasında Kasımpaşı’yı ağırlayacak olan bordo-ma-
vililer kritik maça bu sezonun dönüm müsabakası olarak bakıyor. 

Spor Toto Süper Lig’de yeniden yapılanmaya giderek kısıtlı im-
kanlarla takım kurmaya çalışan Trabzonspor, kritik bir süreç yaşıyor. 
Bir taraftan ekonomik sıkıntılarla boğuşan Karadeniz ekibi, diğer ta-
raftan ise saha sonuçlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu ay sonuna ka-
dar yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan Karadeniz ekibinde Başkan 
Ahmet Ağaoğlu ve finanstan sorumlu yöneticiler kaynak arayışlarını 
sürdürüyor. Oyuncu ve menajer ödemelerinin yanı sıra geçmişten 
kaynaklanan borçlar için de kaynak arayışını sürdüren bordo-mavili-
ler, oyuncuların ödemelerini zamanında yerine getirerek yaşanması 
muhtemel yasal süreçlerin önüne geçmek  istiyor. Karadeniz  tem-
silcisi, 4 milyon 159 bin Euro (30 milyon TL) civarında bir ödemeyi 
önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor’un yıl 
sonuna kadarda 10 milyon Euro (70 milyon TL) ödeme yapması ge-
rektiği belirtildi.   n İHA

Süper Lig’deki ilk 
4 takım kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında puan tablosunda ilk 4 sırada 
yer alan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Kasımpaşa ve Beşiktaş 
puan kaybetti. 

Süper Lig’de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ilk 
4 sırada bulunan takımlar puan kaybetti. Bursaspor deplasmanından 
0-0’lık skorla dönen Medipol Başakşehir, aldığı 1 puan ile birlikte li-
gin yeni lideri oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 3-0 
ile geçerek, devler ligine güzel bir başlangıç yapan Galatasaray ise, 
ligde Akhisarspor’a 3-0 kaybederek liderlik koltuğunu Başakşehir’e 
devretti. Yeni sezona 4’te 4 ile başlayan ve başarılı sonuçlar alan Ka-
sımpaşa ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 kaybederek puan 
durumunda  3.  sırada  yer  aldı.  Sezonun  ilk  derbisinde  Fenerbah-
çe’ye konuk olan Beşiktaş, Babel’in golüyle öne geçmesine rağmen 
Ayew’in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıla-
rak kendisine 4. sırada yer buldu. Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig’de 
ilk 4 sırada yer alan takımların puan kaybettiği bir hafta geride kaldı. 

Spor Toto Süper Lig’de 6 haftalık periyodun ardından ilk 4 sırada 
yer alan takımların puanları şu şekilde: 

1 - Medipol Başakşehir: 13 
2 - Galatasaray: 12 
3 - Kasımpaşa: 12 
4 - Beşiktaş: 11 

n İHA



Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 
Ziraat Türkiye Kupa 3. Tur maçında Fatih Ka-
ragümrükspor ile iç sahada oynadığı ve 2-0 

mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 
açıklamalarda bulunan teknik direktörü-
müz Tayfun Türkmen, genç bir kadro ile 

mücadele ettiklerini ifade etti. 
‘ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Türken açıklamasında, “Bugün 
sahaya kupada tur atlamak için 

çıkmıştık. Oyuncularımın gös-
terdiği performanstan gayet 

memnunum. Sahada müca-
dele eden oyuncularımızın 
yaş ortalaması 21… Bu 

çok önemli bir nokta. 
Rakibimizin kadrosuna 
baktığımızda hemen 

hemen %80’i Süper 

lig ve 1. Lig tecrübesi olan oyuncuları görüyo-
ruz. Bu kalitede bir rakip ile karşılaştık. Böyle 
bir kadroya karşı oynanan futboldan ben gayet 
memnunum. Çocukların gösterdiği mücadele, 
kazanma arzusu beni çok memnun etti. Sonuç 
olarak mağlup olduk. Kupada da olsa en azından 
kazanamama durumunu değiştirip pazar günü 
oynayacağımız lig maçına olumlu bir yansıması 
olmasını istiyorduk. Bunu başaramadık, bunun 
için üzgünüz. Yaşadığımız bazı bizim elimizde 
olmayan sıkıntılar da var. Bunu da söylemek isti-
yorum. Hakemlerin tercihlerinin, kararlarının bir 
standardı olması gerekiyor. Penaltı pozisyonu ve 
ofsayt pozisyonu bizi çok etkiledi. Çocuklarımız 
çok genç ve tecrübesizler. Bu tip durumlarda çok 
çabuk kırılabiliyor, etkilenebiliyor. Ben onlara 
sürekli olarak ‘elimizde olmayan şeylere takılıp 
kalırsak yapmaya çalıştıklarımızı kaçırabiliriz’ 
diyorum. Oyuncularımın etkilenmemesi için eli-

mizden geleni yapıyoruz ama çocukların şevkini 
biraz daha yukarda tutmak adına hakemlerimizin 
bundan sonraki maçlarda en azından daha dik-
katli olmalarını istiyoruz. Özetlersek kupa serü-
venimiz bitti. Ama hafta içinde şunu söylemiştim 
‘kupayı kazanan bir şehrin takımı olarak şehrimi-
zi iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız’ demiş-
tim. İyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bugün ilk 
defa profesyonel maçına çıkan oyuncumuz var. 
İki tane 19, 2 tane 20, 2 tane de 21 yaşında oyun-
cumuz sahadaydı. Hepsinin performansından 
gayet memnunum. Şimdi bunu tamamen unu-
tacağız. Pazar günü kendi sahamızda oynayaca-
ğımız Zonguldak Kömürspor maçını düşünmeye 
başlayacağız. İyi hazırlanacağız ve inşallah ilk 
galibiyetimizi burada alacağımızı ümit ediyo-
rum” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Türkmen: Sahada mücadele eden oyuncularımızın yaş ortalaması 21

Beşiktaş maçı bilet 
satışları başlıyor

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in 8. Haftasın-
da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Beşiktaş ile 7 
Ekim Eylül Pazar günü saat 20.30’da oynayacağı karşılaşmanın 
elektronik bilet satışları 27 Eylül 2018 Perşembe saat 10.00’da 
satışa çıkacaktır. Konyaspor’dan konuyla alakalı yapılan açık-
lamada, “Taraftarlarımız passolig kartları yanlarında olmadan 
cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını kullanarak 
QR kodunu stadyum turnikelerine okutarak müsabakaya giriş 
yapabileceklerdir” denildi. Stadyum gişelerinden ve www.
passo.com.tr’den satılacak Beşiktaş maçı biletlerin fiyatları 
şöyle:  Batı Alt D 150, Batı Alt C-E 120, Batı Alt B-F 105, Batı 
Alt G 90, Batı Üst B-C 125, Batı Üst A-D 105, Doğu Alt D 125, 
Doğu Alt C-E 105, Doğu Alt B-F 85, Doğu Alt A-G 65, Doğu Üst 
D 125, Doğu Üst C-E 105, Doğu Üst B-F 85, Doğu Üst A-G 65, 
Kale Arkaları Tüm 65, Misafir Takım 84.5 TL. Konyaspor’da 
kombine konusunda yapılanda açıklamada ise, “Kombine sa-
tışlarımız Beşiktaş maçının başlama saatinden sonra sona ere-
cektir. Misafir takım taraftarının bilet satışı hukuk kurulu kararı 
süreci bekleneceğinden 3 Ekim 2018 çarşamba saat 10.00’da 
başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 6 4 1 1 11 3 8 13
2.GALATASARAY 6 4 0 2 14 9 5 12
3.KASIMPAŞA 6 4 0 2 12 10 2 12
4.BEŞİKTAŞ 6 3 2 1 11 8 3 11
5.ATİKER KONYASPOR 6 3 2 1 10 7 3 11
6.YENİ MALATYASPOR 6 3 1 2 6 4 2 10
7.ANKARAGÜCÜ 6 3 1 2 8 7 1 10
8.ANTALYASPOR 6 3 1 2 10 13 -3 10
9.GÖZTEPE 6 3 0 3 6 6 0 9
10.A. ALANYASPOR 6 3 0 3 4 10 -6 9
11.KAYSERİSPOR 6 2 2 2 5 6 -1 8
12.TRABZONSPOR 6 2 1 3 10 8 2 7
13.FENERBAHÇE 6 2 1 3 6 7 -1 7
14.AKHİSARSPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5
15.BURSASPOR 6 0 5 1 4 5 -1 5
16.SİVASSPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5
17.Ç. RİZESPOR 6 0 3 3 5 8 -3 3
18.ERZURUMSPOR 6 0 2 4 5 10 -5 2

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Kartal turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yeni Amasyaspor’a 
konuk olan Atiker Konyaspor, rakibini 5-2 yenerek bir üst tura yükseldi. Teknik Direktör Rıza 

Çalımbay, bu mücadelede Süper Lig’de daha az süre alan oyuncularına şans verdi
ZTK 3.Tur mücadelesinde deplasmanda Böl-

gesel Amatör Lig takımlarından Y.Amasyaspor’a 
konuk olan Atiker Konyaspor, rakibini 5-2’lik 
skorla mağlup ederek kupada 4.tura yükseldi. 
12 Haziran Stadyumu’nda saat 13.00’de başla-
yan karşılaşmayı 8 taraftar takip ederken Kon-
yaspor’u yalnız bırakmadı.

 JAHOVİC KIRMIZI KART GÖRDÜ
Atiker Konyaspor, mücadelenin ilk yarısını 

5.dakikada Deni Milosevic, 9.dakikada Tra-
ore, 30.dakikada Adis Jahovic, 40.dakikada 
Amir Hadziahmetovic ve 45+1.dakikada Paolo 
Hurtado’nun golleriyle 5-0 önde tamamlarken, 
15.dakikada Hurtado’nun vuruşunda top direkten 
döndü. İkinci yarının 3., maçın 48.dakikasında 
kazanılan penaltıyı ev sahibi ekipten Hakan Do-
ğan gole çevirdi ve skor 5-1’e geldi. 49.dakikada 
itirazdan sarı kart gören Adis Jahovic itirazlarına 
devam edince 50.dakikada önce ikinci sarı kartı, 
ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı. 
Karşılaşmanın 73.dakikasında Hakan Doğan 
kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 
Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Atiker 
Konyaspor rakibini 5-2 mağlup ederek ZTK’da 
4.tura yükseldi.

‘OYUNCULARIMIZIN DURUMLARINI 
GÖRME ADINA İYİ BİR MAÇ OLDU’

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
5-2 kazanılan Y.Amasyaspor maçının ardından 
yaptığı açıklamada, fazla forma şansı bulamayan 
oyuncuların son durumlarını görme adına faydalı 
bir maç oynadıklarını ve turu geçtikleri için mutlu 
olduklarını söyledi. 5-2’lik galibiyetle sona eren 
Y.Amasyaspor ZTK 3.Tur maçının ardından açık-
lamada bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 
“Sakatlıkları ve maç eksikleri nedeniyle fazla 
forma şansı bulamayan oyuncularımızın son 
durumlarını görme adına iyi bir maç oynadık. İlk 
yarıda bulduğumuz gollerle farklı galibiyete ulaş-
tık. İkinci yarının başında gelen penaltı golü ve 
kırmızı kart ile 10 kişi kalmamız nedeniyle bazı 
önlemler almak zorunda kaldık. Turu geçtiğimiz 
için mutluyuz. Şimdi bizim ligde oynayacağımız 
Göztepe ve Beşiktaş gibi iki önemli mücadele 
var. Tek düşüncemiz o maçlar ve o maçlardan iyi 
sonuçlarla ayrılmak” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, kupadan elendi
TFF 2. Lig temsilcimiz 

Konya Anadolu Selçukspor 
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur 
karşılamasında iç sahada Fatih 
Karagümrük’ü konuk etti. Mü-
cadelenin ilk ve ikinci yarısında 
birer gol yiyen Yavru Kartal, 
karşılaşmadan 2-0 mağlup ay-
rıldı. Fatih Karagümrük’te gol-
leri, daha önce Konyaspor’da 
da forma giyen Mehmet Batdal 
attı. Yeşil beyazlı takımda Tek-
nik Direktör Tayfun Türkmen, 
ligde çok fazla süre almayan 
oyuncularına şans tanıdı. Kon-
ya Anadolu Selçukspor, bu 
mağlubiyet ile Ziraat Türkiye 
Kupası’ndan elendi. Pilot takım 
Selçukspor, ligin 5.hafta ma-
çında Pazar günü Zonguldak 
Kömürspor’u konuk edecek.
n SPOR SERVİSİ

Stad: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
Stadyumu

Hakemler: Muhammetali Meteoğlu, Meh-
met Şenol, Uğur Önay

Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Yıl-
maz Kılıç, Kadir Kaan Özdemir, Zekeriya Çakır-
ca, Samet Bulut (75’ Ahmet Gökbayrak), Ayberk 

Altan, Sertan Yiğenoğlu(58’ Alpay Koldaş), 
Burak Saban, Kürşat Alparslan Çil, Emre Can 
Atilla (63’ Süleyman Türkeş), Ekrem Kayılıbal

Fatih Karagümrükspor: Murat Hocaoğlu, 
Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Turgut Doğan 
Şahin (85’ Burak Göksel), Mehmet Batdal, Bilal 

Aziz Özer, Fatih Kuruçuk, Abdülhamit Yıldız, 
Selçuk Alibaz, Serdar Özbayraktar (78’ Gökay 
İravul), Ramazan Civelek(90’ Alim Aykut Esgi)

Goller: 9’ ve 15’ Mehmet Batdal ( Fatih 
Karagümrükspor)

Sarı Kartlar: 15 Ayberk 67’ Yılmaz,85’ Kadir 
Kaan  ( Konya Anadolu Selçukspor) 42’ Fatih 

Kurucuk (Fatih Karagümrükspor).

STAD: 12 Haziran

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Mehmet Kapluhan, 

Kemal Elmas

Y.AMASYASPOR: Ramazan, Çetiner (Dk.87 Muhammed 

Berat), İmam, Erdinç, Aslan, Resul, Camara (Dk.61 Semih), 

Emrah Kol (Dk.46 Vedat), Sanı, Enis Gül, Hakan Doğan

YEDEKLER: Osman, Uğur Güngör, Abdullah Arda, 

Oğuzhan
TEKNİK SORUMLU: Osman Bozkurt

ATİKER KONYASPOR: Ertuğrul, Vedat Bora, Ali Turan, 

Fallou Diagne, Opanasenko, Amir Hadziahmetovic (Dk.88 

Moke), Volkan Fındıklı, Hurtado, Deni Milosevic (Dk.46 

Mücahit Can), Traore (Dk.79 Fofana), Adis Jahovic

YEDEKLER: Mücahit, Ahmet Çolak, Selim Ay, Jonsson, 

Mustapha Yatabare, Musa Araz, Ferhat Öztorun

TEKNİK SORUMLU: Rıza Çalımbay

KIRMIZI KART: Adis Jahovic (Dk.51) (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Doğan, Enis (Y.Amasyaspor), 

Vedat Bora, Ali Turan (Atiker Konyaspor) 

GOLLER: Deni Milosevic (Dk.5), Abdou Razack Traore 

(Dk.9), Adis Jahovic (Dk.30), Amir Hadziahmetovic (Dk.40), 

Paolo Hurtado (Dk.45+1) (Atiker Konyaspor), Hakan Doğan 

(Dk.48 pen ve 73),  (Y.Amasyaspor)
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