
05 Çileğin kalitesi 
eğitimle artırılıyor 06 Ağır tonajla 

asfalt çöküyor 07 Altay’dan toplu 
konut teşekkürü 

MİLLET BAHÇESİ İLE 
EV FİYATI ARTTI

GAYRİMENKUL ALMANIN 
TAM ZAMANI!

Proje, bölgeye değer kattı

Konut piyasasına döviz etkisi

Meram’da eski stadyum alanında yapılacak Mil-
let Bahçesi ve Ağır Bakım Alanı’na yapılacak 650 
bin metrekarelik park çalışması henüz tamamlan-
madan bölgede bulunan konutların değeri artmış 
durumda.

Dövizin yükselmesi ile birlikte artan malzeme fi-
yatlarından dolayı konut satışları neredeyse durma 
noktasına geldi. Uzmanlar yılbaşının ardından ko-
nut fiyatlarının tekrar yükselebileceğini belirterek 
ev almanın tam zamanı olduğuna dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

TOKİ için ulaşım 
düşünülmeli!

Ehliyet sınavı
artık daha kolay

Son güne 
bırakmayın!

Dar ve orta gelirli vatandaşlara 
yönelik ucuz konut projesini 
değerlendiren Konya Emlakçı-
lar Odası Başkanı Sedat Altınay, 
“Ucuz konut projesi iyi ama ula-
şım açısından da elverişli olması 
gerekir” dedi.  n SAYFA 17’DE

Ehliyet sınavları bundan sonra 
adayların “e-sınav” merkezle-
rindeki soruları bilgisayarlar-
dan cevaplamasıyla yapılacak. 
Yeni sistemi değerlendiren 
Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar, 
sistemin büyük kolaylık sağla-
yacağını söyledi.  n SAYFA 13’TE

Bayram tatilinin 9 gün olması-
nın ardından Konya Otogarında 
da hareketlilik başladı. Ek sefer 
konusunda bütün önlemleri 
alan yetkililer, vatandaşları 
biletlerini son güne bırakma-
maları konusunda uyardı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Yumurta fiyatlarının aşırı 
artması vatandaşların 

tepkisine yol açtı. Ancak 
fiyat artışını maliyet 

artışına bağlayan 
üretici, yumurtanın fiyat 
artışıyla birlikte değerini 
bulduğunu savunuyor 

YUMURTA FİYATI 
CEP YAKIYOR!

Vatandaşların temel ihtiyaçları ara-
sında yer alan yumurta fiyatları cep 
yakıyor. Son bir yılda yumurta fiyatları 
yüzde 100’e yakın bir oranında artmış 
durumda. Özellikle son birkaç hafta-
dır fiyatların biranda yükselmesine va-
tandaşlar tepki gösterirken, yumurta 
üreticileri ise durumu girdi maliyetle-
rinin yükselmesine bağlıyor.

BİRKAÇ HAFTAYA
DENGELENECEK!

Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği 
(YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yu-
murta üreticilerinin uzun bir süre zara-
rına yumurta sattıklarını ancak yapılan 
artışla üreticinin maliyetlerini yeni kar-
şılamaya başladığını savundu. Ayrıca 
Afyon Arz-talebe göre fiyatların birkaç 
haftaya dengeleneceğini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 15’TE

Yüzde 100 zam! 

‘Hizmetler bitmez’

Hıdırlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 
sorunlarını dinleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven, Ereğli için çalışmayı sürdüreceklerini 
belirterek “Hizmetler bitmez, bir yerde ihtiyaç, talep 
yoksa orada sıkıntı var demektir” dedi. n SAYFA 4’TE

7 Renk Selçuklu’da 

İttifak Holding’in inşaat sektöründeki markası Seha 
Yapı, Konya Selçuklu’nun en modern mahallesi 

Yazır’daki yeni projesi 7 Renk Selçuklu’da ev sahibi 
olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 

n SAYFA 2’DE

Nostaljiyle mutluluğa!
Üretildiği dönemlerinin en lüks araçları 
olan, 1970’li yıllardan 1990’ların ortalarına 
kadar da özellikle büyükşehirlerde taksi-
dolmuş olarak kullanılan klasik otomobiller, 
günümüzde nostalji düşkünlerinin gözde 
‘Gelin ve sünnet arabaları’ haline geldi. 
Yüzlerce klasik otomobil, evlenecek çiftlerin 
ve sünnet mutluluğu yaşayan çocukların 
düğün günlerini renklendirmek amacıyla 
süsleniyor, düğün arabası haline 
getiriliyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İbrahim Afyon
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Lazer operasyonu ile 
gözlüklerden kurtuldu

AK Parti İl Başkan Yardımcıla-
rından Mehmet Yüzbaşıgil, Dün-
yagöz Hastanesi’nde yaptırdığı 
halk arasında göz çizdirme diye 
bilinen lazer operasyonu ile göz-
lüklerinden kurtuldu.  Mehmet 
Yüzbaşıgil, Dünyagöz Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Ümit Kamış’ın 
gerçekleştirdiği I-Lasik operasyonu 
ile gözlüklerini attı.  Prof. Dr. Ümit 
Kamış gözlük veya lens kullanmak 
istemeyen kişilerin modern tekno-

loji ile gözlüklerinden kolayca kur-
tulabileceklerinin ve hemen ertesi 
gün normal hayata dönebilecekle-
rinin altını çizdi.  Uzun zamandır 
gözlük kullanan Mehmet Yüzbaşı-
gil ise başarılı geçen operasyonun 
ardından Prof. Dr. Ümit Kamış’a 
teşekkür etti. Mehmet Yüzbaşıgil 
ilk gözlüksüz pozlarını Prof. Dr. 
Ümit Kamış ve Dünyagöz Hasta-
nesi Müdürü İrfan Yalçın ile birlik-
te verdi. n HABER MERKEZİ

Tahsin-Gülcan Harman çiftinin kızı Dilara ile Abdullah-Memune Kolçak çiftinin oğlu Mehmet 
ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katıldı

Mehmet ve Dilara 
hayatlarını birleştirdi

Harman ve Kolçak aileleri dü-
ğün mutluluğu yaşadı. Tahsin-Gül-
can Harman çiftinin kızı Dilara ile 
Abdullah-Memune Kolçak çiftinin 
oğlu Mehmet ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. 
Arena Garden Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen düğün merasimine 
Harman ve Kolçak ailelerinin yakın-
ları, sevenleri, dostları ve çok sayıda 
kişi katıldı. Düğüne katılan davet-

lileri kapıda karşılayan Harman ve 
Kolçak aileleri kendileri ile de tek tek 
ilgilinerek ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Mutlulukları gözlerinden 
okunan genç çift sevdikleri ile birlik-
te hatıra fotoğrafı çektirerek doyası-
ya eylendi. Yenigün Gazetesi olarak 
Dilara ve Mehmet çiftine ömür boyu 
mutluluk, Harman ve Kolçak ailele-
rine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiyoruz. n MEVLÜT EGİN

İttifak Holding’in inşaat sektöründeki markası Seha Yapı, Konya Selçuklu’nun en modern mahallesi
Yazır’daki yeni projesi 7 Renk Selçuklu’da ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor

Seha’dan Rengarenk Proje

Seha Yapı’nın, Konya Selçuklu 
Yazır mahallesinde hayata geçirdiği 
7 Renk Selçuklu projesi Konya’nın 
en temiz hava koridoru üzerine inşa 
ediliyor. İsmini cephesinde ve pey-
zajında bulunan birbirinden güzel 
renklerden alan 7 Renk Selçuklu 
projesi 42 bin 557 metrekarelik bir 
alan üzerinde 303 konut ve 15 adet 
ticari alandan oluşuyor.

Huzurlu, güvenli ve kaliteli ya-
şam imkanlarıyla ailelerin ihtiyaçla-
rına cevap verecek şekilde tasarla-
nan 7 Renk Selçuklu projesi, 3+1, 
4+1 ve 5+1 gibi zengin yaşam 
seçeneklerine sahip konut, ticari 
üniteler ve sosyal yaşam alanlarıyla 
ev sahibi olmak isteyenleri kazançlı 
bir yatırıma, keyifli bir yaşama davet 
ediyor.Toplam arazisinin yüzde 50’si 
gri ve yeşil alan olarak tasarlanan 7 
Renk Selçuklu su temalı konsepti ile 
bölgenin en büyük projelerinden bi-
risi olarak öne çıkıyor. 

Peşin alımlarda yüzde 15 indi-
rimin sunulduğu projede banka ve 
kefil olmadan şirket bünyesinde 60 
aya kadar vade farksız ödeme se-
çeneği ile birlikte peşinatsız 24 aya 
kadar vade kullanma imkanı sunu-
luyor. 

LANSMANA ÖZEL 
FIRSATLAR 7 RENK SELÇUKLU’DA…

7 Renk Selçuklu projesinin lans-

man kampanyası hakkında bilgi 
veren Seha Yapı Genel Müdürü İs-
kender Uslu; “Seha Yapı olarak 40. 
Yılımızda hayatın ve doğanın renk-
lerinden yola çıkarak tasarlayacağı-
mız bir proje hayal ettik. Geçmişten 
günümüze uzanan inşaat deneyimi-
mizi, insan odaklı ve çevreci tasarım 
anlayışımızı, işimize karşı duyduğu-
muz bitmek bilmez heyecanı yansı-
tacak bir proje olsun istedik. Modern 
yaşamı, doğanın ve hayatın renkleri 
ile buluşturan ve toplamda 303 ko-

nut 15 ticari ünite ve sosyal alan-
lardan oluşan ve ismini cephesinde 
bulunan renklerden alan 7 Renk 
Selçuklu, Seha Yapı tecrübesiyle 
Konya’nın en iyi lokasyonlarından 
biri olan Yazır Mahallesi’nde yükse-
lecek” dedi.

Uslu sözlerine şöyle devam etti; 
“Kısa bir süre önce ön satışına baş-
ladığımız 7 Renk Selçuklu’da önemli 
bir satış başarısı yakaladık. Ön talep 
döneminde bize ulaşan ve avantaj-
lı fiyatlardan yararlanmak isteyen 
müşterilerimizi satış ofisimize davet 
ettik öncelikli ev seçme ayrıcalığını 
sunduğumuz müşterilerimiz maket 
üzerinden istedikleri daireyi beğe-
nerek, “mutluluğun anahtarına” sa-
hip oldular. 7 Renk Selçuklu fırsat-
larla dolu bir proje, lansmana özel 
peşinatsız 24 ay taksitli satışlarımız 
ile birlikte peşinde yüzde 15 indirim 
kolaylığı ve vade farksız 60 ay taksit 
imkanımız da devam ediyor. Proje-
mizde zemin hafriyat çalışmaları-
mızı bitirerek inşaatımıza başladık. 
7 Renk Selçuklu tamamlandıktan 
sonra ter temiz havaya sahip olan 
su temalı yemyeşil avlusu sayesin-
de; renkli ve yaşam dolu bir proje 
olacak.” 

Eğitim ve sağlık merkezleri ile 
yan yana olan konumu ile çok ideal 
bir noktada geliştirilen 7 Renk Sel-

çuklu, araçla en yakın hastane ve 
eczaneye 4 dakikada, en yakın özel 
eğitim kurumuna 3 dakikada erişim 
olanağı sunarak hayatı kolaylaştırı-
yor. Yenilikçi mimarisiyle kent insa-
nının ihtiyaç duyacağı pek çok sosyal 
aktiviteyi bir arada barındıracak pro-
jenin her metrekaresi maksimum 
verimlilikle tasarlandı. 

Toplamda 523 araçlık kapalı 
ve açık otoparka sahip 7 Renk Sel-
çuklu’da 5 bin 219 metrekare ticari 
alanlar ve bin 687 metrekare bü-
yüklükte sosyal alanlar bulunuyor. 
Yüzde 50 gibi önemli bir oranda gri 
ve yeşil alana sahip proje ayrıca 535 
metre uzunluğunda bir de yürüyüş 
yoluna sahip. Zengin sosyal donatı 
ve spor olanaklarının yanı sıra akıllı 
ev sistemlerinden, tam kapasiteli je-
neratör, termostat kontrollü yerden 
ısıtma, toplantı ve etkinlik odalarına 
kadar birçok detay 7 Renk Selçuk-
lu’da yer alıyor. 7 Renk Selçuklu’da 
ayrıca kadın ve erkeklere özel, tam 
kapsamlı fitness salonu, sauna ve 
buhar odası, mini golf, bahçe fitness 
alanları, mini futbol sahası, basket-
bol ve voleybol sahası, yetişkin ve 
çocuk yüzme havuzları ile birlikte 
çocuklar için özel kaykay ve trafik 
parkı gibi birçok sosyal donatı bulu-
nuyor.
n HABER MERKEZİ

İskender Uslu
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Üretildiği dönemlerinin en lüks araçları olan ve yılların yükünü taşımalarına rağmen ayakta kalmayı başaran klasik otomobiller, 
bugünlerde mutluluk taşıyorlar. Renk renk, çeşit çeşit klasik otomobil, düğünlerin vazgeçilmezi haline geldi

Mutluluğa taşıyorlar
Üretildiği dönemlerinin en 

lüks araçları olan, 1970’li yıllardan 
1990’ların ortalarına kadar da özellik-
le büyükşehirlerde taksi-dolmuş ola-
rak kullanılan klasik otomobiller, gü-
nümüzde nostalji düşkünlerinin gözde 
‘Gelin ve sünnet arabaları’ haline 
geldi. Yüzlerce klasik otomobil, ev-
lenecek çiftlerin ve sünnet mutluluğu 
yaşayan çocukların düğün günlerini 
renklendirmek amacıyla süsleniyor, 
düğün arabası haline getiriliyor. Bu 
durumun son yıllarda yaygın olarak 
görülmeye başlaması, arz-talep den-
gesine bağlı olarak, klasik otomobil-
lerin düğün aracı olarak kiralayan şir-
ketleri de artırmış durumda. Öyle ki, 
internet üzerinden bile sadece bu işle 
uğraşan organizasyon şirketleri bile 
bulunuyor. Birbirinden farklı klasik 
otomobillerin düğün arabası olabil-
mesi için vatandaşların birkaç saatlik 
kirası, yakıt, süsleme ve şoför hizmeti 
dahil 250 TL ile 1000 TL arasında bir 
ücreti gözden çıkarması gerekiyor. 

KONYALILAR ARAÇLARIMIZA 
YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Birçok çiftin düğün hayallerini 
süsleyen klasik otomobillere karşı 
ilgi her geçen gür artıyor. Yıllara mey-
dan okuyan, birçok yükü başarıyla 
taşıyarak bugünlere gelenklasik oto-
mobiller, bu yaz da çiftleri mutluluğa 
götürmek için kiralanıyor. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Havzan Flori-
um firma sahibi Osman Doğramacı, 
ellerinde bulunan İmpala, Vosvos ve 
Limuzin marka klasik otomobilleri 
düğünler için kiraladıklarını söyledi. 
Araçlardan Vosvos’u genellikle sün-
net düğünleri için tercih edildiğini 
ifade eden Doğramacı, “Dış çekinde 
aracımızı kullanmak isteyen çiftlere 
aracımızı güllerle süsleyip kiralıyo-
ruz.  Yine bünyemizde 1964 model 
Amerikan İmpala’mız var. Bu aracı-
mız genellikle düğünlere kiralıyoruz. 
Bu aracımız dizaynından dolayı dikkat 
çekiyor” dedi. Araçların ücretleriy-
le ilgili de bilgi veren Doğramacı, 
“Vosvos aracımızı 2 saatlik bir sünnet 
organizasyonlarına süslemesi, yakıtı 
ve şoförü dahil 250 TL’ye kiralıyoruz.  
İmpala aracımızı da 600 TL kiralıyo-
ruz. Limuzin aracımızı ise 1000 TL 
kiralıyoruz. Konyalılar araçlarımıza 
yoğun ilgi gösteriyor. Konyalıların 
araçlarımıza olan ilgisinden memnu-
nuz. Eskiden herkes düğünlerde lüks 
spor arabalar tercih ederdi şimdiler 
de o tabloyu görmek çok mümkün de-
ğil. Şimdiler daha çok Yeşilçam film-
lerini aratmayan klasik eski tip araçlar 
tercih ediliyor. Çiftler bol bol fotoğraf 
çekinmek istiyor. Düğün hazırlığında 
ki çiftler için araçları süslediğimiz de 

yoldan geçen herkes araçlarımıza ba-
kakalıyor” diye konuştu.

ÇİFTLER ARAÇLARIN DİZAYNI VE 
ŞEKLİNDEN ETKİLENİYOR 

Firmaları bünyesinde bulunan 
araçlarımız evlenecek çiftler ve sün-
net olacak çiftler tarafından büyük ilgi 
gördüğünü ifade eden Dervish Oto 
Kiralama Firma Sahibi Abdurrahman 
Türkoğlu da yaptığı açıklamada, kla-
sik otomobillerin görsellik nedeniyle 
büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bu duru-
mun genç çiftleri ve sünnet olan çocuk-
ları oldukça mutlu ettiğinin altını çizen 
Türkoğlu, şöyle devam etti, “Firma 
olarak bünyemizde limuzin, 1957 Do-
dge, klasik aracımız, Vosvos ve 1978 
Model Klasik Mercedes-Benz mevcut. 
Fotoğraf çekimlerindeki görsel gü-
zellik, ilk tercih sebebi oluyor. Hatta 
önemli sayıda çift, sadece fotoğraf 
çektirmek amacıyla kiralamak istiyor. 
Ancak araca bindiklerinde bir döneme 
imzasını vuran bu klasik araçların di-
zaynından, estetiğinden ve rahatlığın-
dan etkileniyorlar. Onları görenlerin 
yüzlerindeki tebessümler, kendilerine 
sallanan eller bu etkiyi pekiştiriyor. 
Hal böyle olunca, klasik otomobilleri 
düğün bir başka deyimle gelin ara-
bası yapmak isteyenlerin sayısı hızla 
artıyor. Araçlarımızı genellikle şoförlü 
olarak kiralıyoruz. Bu sayede aracı 
kiralayan müşterimiz daha sağlıklı ve 
rahat bir gün geçirmiş olacaklar.”

DEĞERLERİ YAŞATIYORUZ 
Klasik araçlar ile değerleri yaşat-

tıklarını ifade eden Konya Klasik Araba 
Sitesi Sahibi Ahmet Kül, “Düğün ve sün-
net arabalarımız, yeni başlayan hayat 
yolculuğunda, özel ve eşsiz bir başlan-
gıç yaparak, unutulmaz mutlu bir anıya 
dönüştürmek amacıyla insanlara hizmet 
veriyor. Şuanda 1971 pembe Vosvosu-
muzve yine 1974 model Vosvosumuz 
var. Özellikle sünnet olacak çocuklar ve 
aileleri Vosvoslara yoğun ilgi gösteriyor. 
Araçlarımızı özel günlere kiralayarak de-
ğerlerimizi yaşatıyoruz” dedi.

VOSVOSLARA YOĞUN İLGİ
Düğün ve sünnetlerde Vosvos 

araçlara yoğun ilgi olduğunu ifade 
eden Fatih Kurşun ise,  “3 tane Volk-
swagen Vosvos aracım var. Sünnet-
lerde araçların süsü bizlere ait oluyor. 
Düğünlerde ise aracı kiralayan ait 
süsleme. Düğünlere ise 300 TL kiralı-
yoruz. Araçlarımızı yine özel günlerde 
isteyenler için kiralıyoruz. Konyalılar 
klasik araçları seviyorlar ve özel gün-
lerinde klasik araçlara yoğun ilgi gös-
teriyorlar. Bizlerde bu yaşanan yoğun-
luktan ve ilgiden oldukça memnunuz” 
ifadelerini kullandı.

HERKES DÖNÜP ARACA BAKIYOR
1974 model Anadol araçlarını 

düğün ve sünnetlere kiraya veren 
İdeal Çiçekçilik Nedim Onarıcıoğlu, 
“Bünyemizde bulunan aracımız Ana-
dol. Aracımız 1974 model. A2 sınıfı. 
Serisinin ikinci aracı. 

Aracımızı özel günlerde çekim-

lere ve düğün sünnetlere kiralıyoruz. 
Aracımıza vatandaşlar ve evlenecek 
çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Bizler 
aracını kiralayacak müşterilerimizin 
belirttiği tarihte ve saate hazırlıyoruz. 
Aracımıza olan ilgiden oldukça mem-

nunuz. Aracımızı kiralamak isteyen 
vatandaşlarımız bizlere işyerimizden 
ulaşabilirler.  Aracımız yolda gider-
ken çevredeki vatandaşlar dönüp ba-
kıyor” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Osman Doğramacı

Abdurrahman Türkoğlu

Ahmet Kül

Fatih Kurşun

Nedim Onarıcıoğlu

Yüzlerce klasik otomobil, evlenecek çiftlerin ve sünnet mutluluğu yaşayan 
çocukların düğün günlerini renklendirmek amacıyla süsleniyor, düğün arabası haline getiriliyor.



7 AĞUSTOS 2018 HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

EREGLİ

Kerkük’ten gelen 35 kişilik mi-
safir öğrenci grubu Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’i ziyaret 
etti. Aylık Olağan Meclis Toplan-
tısı’nın gerçekleştiği sırada gelen 
öğrenci grubu Meclis Toplantı Sa-
lonu’na alındı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Özgüven: “Öncelikle sizleri aramız-
da görmekten dolayı çok mutluyuz. 
Irak, Kerkük bizim kalbimizin bir 
parçası, umuyorum ki Türkiye’nin 
maddi, manevi gücünü orada his-
sediyorsunuz. 1991 yılından itiba-
ren Terör örgütleriyle, oraya çörek-
lenmiş dış güçlerle mücadelenizi 
biliyor, takip ediyoruz. Allah(cc)’ın 
izniyle verilen mücadeleler sonu-
cunda bu sorun da ortadan kalka-
cak, huzura kavuşacaksınız. Bizim 
ülkemizde kadınlar bir şeyi isterse 
başarır, sizler de geleceğin kadınla-
rı olarak ülkenizde hizmet, öncülük 
ve yenilik noktasında inşallah ba-
şarılı olursunuz. Dünyada nerede 
ölüm, kan, zulüm varsa maalesef 
bunlar hep Müslümanların olduğu 

yerlerde, bu çok üzücü bir şey. İn-
şallah bu ümmet sizin gibi gençleri-
mizle silkelenip, kendine gelecektir. 
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın çır-

pınışlarını görüyorsunuz. Bizler sizi 
gördük mutlu olduk ve duygulan-
dık. Aileleriniz başta olmak üzere 
orada yaşayan kardeşlerimize biz-
lerden selam götürün. Yolunuz, 

bahtınız açık olsun.” ifadelerini 
kullandı. Daha sonra Özgüven Ker-
küklü öğrencilerin takdim ettiği 
Türkmen Bayrağını aldı ve onlara 
Türk Bayrağı hediye etti.

‘Ereğli Belediyesi 
ilkleri gerçekleştirdi’

Uğur Mumcu 
Caddesi güzelleşiyor

Ereğli Belediyesi prestij cadde 
çalışmalarına devam ediyor. Mer-
kez caddelerde yapılan ışıklandır-
ma, kavşak ve peyzaj çalışmaları 
şehre ayrı bir hava katarken vatan-
daşların da takdirini topluyor. Daha 
değerli bir Ereğli için çalışıyoruz di-
yen Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Yaptığımız hizmetlerle şehri-
mize ayrı bir kimlik kazandırmanın 
yanı sıra birçok sorunu da ortadan 
kaldırdık. 4,5 yılda alt yapısıyla, üst 
yapısıyla modern ve daha değerli 
bir Ereğli oluşturduk. Kanserojen 
madde barındıran asbestli boruları 
değiştirdik, kanalizasyonsuz yer bı-
rakmamak için çaba gösteriyoruz, 
dört bir tarafta yaptığımız asfalt ça-
lışmalarımızla yollarımızı daha gü-
venli hale dönüştürüyoruz, ışıklan-
dırma ve peyzaj çalışmalarımızda 
caddelerimize estetik bir görünüm 

kazandırıyoruz. Hizmet için çıktı-
ğımız bu yolda ilkleri gerçekleştir-
menin yanında yıllardır yenileme 
yapılmayan yerlerde yaptığımız 
yenilemelerin, çözüm üretilmeyen 
sorunlara çözüm üretmenin mut-
luluğu içerisindeyiz. Hemşehrile-
rimizin desteğiyle yürüttüğümüz 
bu çalışmalarımızda onların istek 
ve taleplerini değerlendirerek hiz-
metlerimize devam ediyoruz. Uğur 
Mumcu Caddemizde de prestij 
cadde çalışmalarımıza başladık. 
Çalışmamız tamamlandıktan son-
ra bu caddemiz daha da güzel 
olacak. Az laf çok iş üreterek hiz-
metlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, 
samimiyet ile bizleri mutlu eden ve 
her zaman bize destek olan hem-
şehrilerimize teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.

Ereğli Belediyesi şehrin dört bir 
yanında yaptığı çalışmalarla hiz-
mette sınır tanımıyor. Birçok böl-
gede çalışma başlatan ekipler as-
falt, kaldırım, orta refüj düzenleme 
çalışmalarının yanı sıra Anıt ve Ulu 
Cami Meydanında da yenileme 
çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Ayrıca sosyal Belediyecilik 
kapsamında yaptığı çalışmalarla 
da vatandaşların takdirini topluyor.

Gece gündüz demeden yürü-
tülen çalışmalar hakkında değer-
lendirmelerde bulunan Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Şeh-
rimizin dört bir tarafında gece 
gündüz demeden çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Ereğli’mizi daha 
değerli hale getirme prensibimizle 
çalışmalarımızı sürdürüyor, daha 
güzel Ereğli için çalışıyoruz. Ekip-
lerimiz bir yandan asfalt, kaldırım, 
orta refüj düzenlemeleri yaparken 
bir yandan da Anıt ve Ulu Cami 

Meydanımızda yenileme çalışma-
larını sürdürüyor. Göreve geldiği-
mizden bu yana ilklerin Belediyesi 
olduk. Şehrimizin kanayan yarala-
rının, uzun yıllar tabiri caizse halı-
nın altına süpürülen sorunlarının 
üzerine kararlılıkla giderek bir bir 
çözüme kavuşturduk. Fiziki, Sosyal 
ve Kültürel Belediyecilik kapsa-
mında 4,5 yılda şehrimize önemli 
yatırımlar yaptık. Hizmette sınır 
yoktur, çünkü ihtiyaçlar sınırsız-
dır. Bu düsturla şehrimize layıkıyla 
hizmet etmek için mesai mefhu-
mu gözetmeden canla başla ça-
lışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerde 
en büyük motivasyon kaynağımız 
hemşehrilerimiz, onların destekleri 
bize güç katıyor. Ayrıca yaptığımız 
hizmetlere vatandaşlarımızdan ge-
len olumlu düşünceler bizleri daha 
da mutlu ediyor. Daha değerli bir 
Ereğli için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.

Hıdırlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli için 
çalışmayı sürdüreceklerini belirterek “Hizmetler bitmez, bir yerde ihtiyaç, talep yoksa orada sıkıntı var demektir” dedi

‘Hizmetler bitmez’
Toplantıya Ereğli AK Parti Si-

yasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Başkan Yar-
dımcısı Zübeyir Dursun, Ereğli AK 
Parti Yerel Yönetimlerden Sorum-
lu Başkan Yardımcısı Yıldırım Kar-
daş, Ereğli AK Parti İlçe Sekreteri 
Başkan Yardımcısı Ahmet Can, 
Belediye Başkan Yardımcıları, Bi-
rim Müdürleri ve Mahalle sakinleri 
katıldı. Başkan Özgüven 4,5 yılda 
Ereğli’de yapılan hizmetlerden ve 
yapılacak hizmetlerden bahsetti. 
Mahalle sakinlerinin sorularını not 
alarak ve hepsine tek tek cevap 
verdi.

Özgüven: “Ereğli Belediyesi 
olarak 4,5 yılda önemli hizmetlere 
imza attık. Her mahallemize eşit 
yaklaşarak hizmet götürmediğimiz 
nokta bırakmadık. Bu hizmetleri 
vatandaşlarımızın destekleriyle 

sürekli onlarla istişare halinde ola-
rak gerçekleştirdik. Mahalleleri-
mizin birçok sorununu da biliyor, 
çözümler için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Hizmetler bitmez, bir 
yerde ihtiyaç, talep yoksa orada 
sıkıntı var demektir. Hıdırlı Mahal-
lemizin taleplerini dinlemek üzere 

buradayız, sizlerin de desteğiyle 
bu talepleri yerine getirmek için 
çaba göstereceğiz. Göreve geldi-
ğimizde bu mahallemizin önemli 
bir imar sorunu vardı. 1/5000’lik, 
1/1000’lik dediğimiz Ereğli’mi-
zi köklü bir imar planlamasına 
kavuşturmanın ilk ışığını biz Hı-

dırlı Mahallemizden aldık, çünkü 
vatandaşlarımız çok mağdurdu. 
Hıdırlı Mahallemize neler yaptığı-
mızı sizler görüyorsunuz. Sadece 
bu mahallemizde değil şehrimizin 
dört bir yanında asbestli borula-
rın değişimi, alt yapı, asfalt, pres-
tij cadde düzenlemeleri vs. birçok 
önemli hizmeti gerçekleştirdik. 
Hatırlıyorum iki sene önce bu cad-
de çok kötüydü, şimdi o halinden 
eser yok. Ayrıca burayı ışıklandır-
masıyla, farklı bir peyzajla Mustafa 
Seyran Caddesine yakışır bir cadde 
haline getirecek ve şehrin cazibe 
merkezi haline dönüştüreceğiz. 
Yaptıklarımız yapacaklarımızın te-
minatıdır. Bu duygu ve düşünce-
lerle hepinizi saygıyla selamlıyor, 
davetimize icabet ederek buraya 
geldiğiniz için teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘Kerkük kalbimizin bir parçası’

Ereğli Belediyesi güvenlik amaçlı 
parklara kamera sistemi kuruyor. 
Parkların dört bir köşesini gören 
güvenlik kameraları için vatandaşlar 
memnuniyetlerini dile getirerek 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e 
teşekkür ettiler. 

Parklar daha güvenli

Kerkük’ten gelen 35 kişilik misafir öğrenci grubunu ağırlayan 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hediye edilen Türkmen Bayrağını öptü.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Ögüven, vatandaşlarla 
biraraya gelerek sorunlarını dinliyor, çözüm için gerekeni yapıyor.



57 AĞUSTOS 2018HABER 

Seydişehir Belediyesi, Taraşçı Mahallesinde 
sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı 
açıklamada  şehir merkezindeki kaliteli 
sıcak asfalt seriminin aynısını kırsal mahal-
lelere de yapıldığını ifade etti. Projeleri bir 
bir hayata geçirmenin mutluluğu içeri-
sinde olduklarını kaydeden Başkan Tutal, 
“Amacımız vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızı yazın 
tozdan kışın çamurdan kurtarmak için 
çalışıyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini geri 
çevirmeden değerlendiriyoruz” dedi.
n AA

Seydişehir çileğinin kalitesinin üreticilere 
verilen eğitim ve iş gezileriyle artırıldığı 
bildirildi. Seydişehir Ziraat Odası Başkanı 
İsmail Korkmaz, Mesudiye Mahallesinde 
yaptığı açıklamada çilek yetiştiricilerini en 
iyi şekilde bilgilendirerek, yerli ürünlerin 
dünya pazarlarında yer almasını sağla-
yacaklarını söyledi. Çiftçileri her alanda des-
teklediklerini kaydeden Korkmaz, şunları 
kaydetti: “ Üretilen çileklerimiz tüccarlar 
vasıtasıyla dünya pazarlarına açılıyor. 
Üreticilerimize bu konuda her türlü desteği 
vereceğiz. Çiftçimiz kazansın, şehrimiz 
kazansın, ülkemiz kazansın göç olmasın 
istiyoruz.” n AA

Taraşçı’da sıcak
asfalt çalışması

Çileğin kalitesi 
eğitimle artırılıyor

Beyşehir ilçesinde, başarılı ortaokul öğrencileri altınla 
ödüllendirildi. Beyşehir Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip 
Ortaokulu Okul Aile Birliği, Liselere Giriş Sınavı sonucun-
da Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi’ni kazanma başarısını 
gösteren 3 öğrenciyi altınla ödüllendirdi. Okulda düzenle-

nen ödül töreninde konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Sa-
dullah Sabırlı, LGS’de Elif Küçükakça, Zehra Hazal Haştar 
ve Beyza Nurdan Konuk adlı öğrencileri Fen Lisesi’ni ka-
zanmalarından dolayı kutladı. Sabırlı, Okul Aile Birliği ola-
rak başarıyı her daim ödüllendireceklerini belirtti. n AA

Başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

Bayram tatilinin 9 gün olmasının ardından Konya Otogarında da hareketlilik başladı. Ek sefer konusunda 
bütün önlemleri alan yetkililer, vatandaşları biletlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı 

Bilet almayı, son 
güne bırakmayın!

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün 
olmasının ardından memleketine 
gitmek isteyen vatandaşlar, biletleri-
ni almaya başladı. Seyahat firmaları 
ise ek seferler konusunda bütün ön-
lemleri alarak vatandaşları güvenli 
bir şekilde gidecekleri yere ulaştır-
mayı hedefliyor. Firma yetkilileri 
bayram sebebiyle memleketlerine 
gidecek olan vatandaşları biletlerini 
son güne bırakmama konusunda 
uyardı. Metro Turizm Konya Genel 
Müdürü Ahmet Yılmaz, Kurban 
Bayramı tatilinin 9 güne çıkması 
ile birlikte yoğunluğun arttığını be-
lirtti. Vatandaşlara, “Rezerve yerine 
bilet almayı tercih edin” diyen Yıl-
maz, Karayolu Taşımacılığına yeni 
getirilen düzenlemeler ile ilgili de 
açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Biz 
kurumsal bir firma olarak güvenlik 
konusunda alınacak olan her türlü 
kararın hem destekleyicisi hem de 
uygulayıcısı oluruz” dedi. 

BİLETLER TÜKENEBİLİR, 
SON GÜNE BIRAKMAYIN!

Metro Turizm Konya Genel Mü-
dürü Ahmet Yılmaz, Kurban Bayra-
mı’nın tatilinin 9 gün olmasının ar-
dından vatandaşların biletlere talep 
gösterdiğini ifade ederek, yoğunlu-
ğa göre tedbirler aldıklarını belirtti. 
Ayrıca vatandaşlara biletlerini son 
güne bırakmamaları noktasında 
uyarılarda bulunan Yılmaz, “Kurban 
Bayramı tatilinin 9 gün olmasının 
ardından Konya Otogarında da ha-
reketlilik arttı. Geçmiş yıllarda da 
buna benzer uygulamalar olmuştu. 
Biz Metro Şirketi olarak, bütün ted-
birlerimizi aldık. Ek seferler koymak 
üzere çalışmalarımızı tamamladık. 
Ancak bayramın ilk günündeki yo-
ğunluk daha çok Büyükşehirlerden 
Anadolu’ya doğru olur. Anadolu’dan 
büyükşehirlere olan yoğunluk bay-
ramın bitişinde gerçekleşir. Bizim 
yolcularımızdan yani misafirlerimiz-

den isteğimiz, biletler için son güne 
kalmamalarıdır. Rezerve yerine bilet 
almayı da tercih etsinler. ” diye ko-
nuştu. 
“GÜVENLİK KONUSUNDA ALINACAK 

OLAN HER TÜRLÜ KARARIN 
UYGULAYICISI OLURUZ”

Bakanlığın yeni düzenlemeleriy-
le, hava taşımacılığında olduğu gibi 
kara taşımacılığında da güvenlik en 
üst seviyeye çıkarılıyor. Yeni sistem-
le tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı 
yolcuları e-devlet üzerinde kurulan 

sisteme kaydetme zorunluğu getiri-
liyor. Ayrıca, başkasının yerine bilet 
alma ve yoldan yolcu toplama devri 
de bitiyor. Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Yılmaz, “Türki-
ye’nin en önemli meselelerinden bir 
tanesi de güvenlik meselesidir. Biz 
kurumsal bir firma olarak güvenlik 
konusunda alınacak olan her türlü 
kararın hem destekleyicisi hem de 
uygulayıcısı oluruz. Konya Otogarı 
olarak daha önceden de zaten bütün 
güvenlik önlemlerini almıştık. Şimdi 

X-Ray cihazları otogarlarda zorunlu 
hale getirilecek. Güvenlik uygula-
malarımız devam edecek. Örneğin; 
vatandaşlar bizden bilet alırken TC 
Kimlik numaralarını kesinlikle alıyo-
ruz ancak nedense yolcular TC Kim-
lik Numaralarını vermekte tereddüt 
ediyorlar. Yoldan yolcu alma konusu 
zaten bizim firma olarak sıcak bak-
tığımız bir konu değil. Biz özellikle 
yolcularımızın ana otogarlardan bin-
melerini tercih ediyoruz” dedi. 

YAKITLARDAKİ ARTIŞ BİLET 
FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Yakıt fiyatlarında ki artışlar ne-
deniyle otobüs biletlerine mecburen 
zam uyguladıklarını da vurgulayan 
Yılmaz, ifadelerine şu şekilde yer 
verdi: “Zam olaylarını hiç sevmeyen 
sektörlerden biriside karayolu taşı-
macılığıdır. Ancak akaryakıt fiyatla-
rında ki aşırı yükselmeler biz nega-
tif etkiliyor. Hem de sektörümüzde 
döviz kurları üzerinden alışveriş 
yapıldığı için olumsuz etkileniyo-
ruz. Bundan dolayı İstemeyerekten 
de olsa mecburen bilet fiyatlarında 
oynamalar oluyor. Tabi bu fiyatlar 
Ulaştırma Bakanlığı’nın izni ve taki-
biyle gerçekleşiyor.  Ancak bayram 
itibariyle herhangi bir yükselme 
beklemiyoruz.”  n HÜSEYİN MENEKŞE

Novafertil tarafından 7. Çocuk Şenliği gerçekleştirildi 
Novafertil Tüp Bebek Merkezi 7. 

Geleneksel Çocuk Şenliği, Meram 
Yıldız Köşkü’nde gerçekleştirildi. 
Tüp bebek yöntemiyle çocuk sa-
hibi olan ailelerin bir araya geldiği 
etkinlikte yoğun ilgi vardı. AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
AK Parti Konya İl Başkan Yardım-
cısı Hasan Çifçi’de davetliler ara-
sındaydı. Çocuklara özel hazırlanan 

etkinlikte yer alan gösteri ve sahne 
şovlarıyla etkinliğe katılan çocuklar 
gönülleriyle eğlendiler.  Konya No-
vafertil Tüp Bebek Merkezi Mesul 
Müdürü Op. Dr. Fuat Ali etkinliğe 
katılan misafirlere teşekkür ederek 
“Biz tedavi süreçlerinde aileleri-
mizle hep bir aradaydık. Onların 
bu zorlu süreçlerinde hem teda-
vilerini yaptık,  hem de psikolojik 

olarak onlara destek verdik. Bugün 
bu tedavilerin meyvelerini görmek, 
onlarla bir arada olmak gerçekten 
bizi mutlu ediyor. Konya Novafertil 
ailesi olarak Türkiye’nin sayılı mer-
kezlerinden biri olmanın gururunu 
bu ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. 
Ekibimizle  her geçen gün çocuk 
sahibi olamayan ve giderek artan 
bu duruma karşı çalışmalarımızı 

sürdürmeye ve Allah’ında takdiriy-
le de çocuk sahibi olamayan çiftle-
rin mutluluğa ulaşmaları için gay-
ret etmeye devam edeceğiz” dedi. 
Çocukların doyasıya eğlendiği, tüp 
bebek tedavisi ile çocuk  sahibi olan 
ailelerin katıldığı programda gelen 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’de 2 mil-
yona yakın engelli ya-
şıyor.  Bu da demek 
oluyor ki evde, okulda, 
sokakta , parkta, işte 
ve hemen her yerde 
en az bir engelli insan 
var. Peki buna rağmen 
biz neden engelli bir 
insan görünce ona 
acıyarak bakıyoruz?  
Neden onların duy-
gularını incitiyoruz böyle bakarak?  
Herkes engelli adayı derken, o an 
sağlıklı olduğumuz için mi onları 
görünce acıyoruz?  Kimsenin bizim 
acımamıza ihtiyacı yok , onların ih-
tiyacı olan tek şey haklarına saygılı 
olmamız ve biraz empati kurmamız. 
Nasıl mı?  Kaldırımda ki rampalara 
araba park etmeyerek. Okullarımı-
za, apartmanlarımıza, iş yerlerimize 
ve kısaca her yere, onların girip çıkı-
şını kolaylaştıracak yapılar yaparak. 
Engelli asansörlerini işgal etmeye-
rek. Görme engelliler için yapılan 
sarı çizgilerin üzerine, elektrik  di-
reği dikmeyerek. Belediyenin yer 
altına yaptığı tuvaletleri, engelliler 
içinde kullanılabilinir hale getirerek. 
Tramvaylarda, dolmuşlarda ve oto-
büslerde öncelikli koltukların onla-
rın hakkı olduğunu bilerek , onlara 
saygılı ve hoşgörülü olabiliriz.  Bun-

lar çok zor şeyler mi?  
Bir an gözlerini-

zi kapatıp hiçbir şey  
görmediğinizi hayal 
edin. Her yer kap ka-
ranlık, sadece sesler 
duyabiliyorsunuz.  
Belli bir zaman sonra , 
evin içindeki her şeyin 
yerini ezberlemiş olsa-
nız bile,  yerde duran 
herhangi sert bir şeyin 

üzerine bastığınızda canınızın nasıl 
yanabileceğini bir düşünün. Soka-
ğa çıktığınızda, kabartmalı sarı çiz-
gilerin insanlar, araçlar veya hatalı 
parke taşları ile dolu olduğunu. Ya 
da belinizden aşağısının tutmadığı-
nı ve tekerlekli sandalye kullandığı-
nızı. Evden çıkıp kaldırımdan inmek 
isterken, kaldırımdaki rampada bir  
arabanın  park etmiş olduğunu ve 
normal insanların bir adımda indiği 
kaldırımın, sizin için bir uçurum ha-
line geldiğini düşünün. Bu durum 
başınıza geldiğinde o araç sahibinin 
ne kadar düşüncesiz olduğunu dü-
şünmez misiniz? Hayat sanki daha 
acımasız ve zor gelmez mi size de? 
Bunlar sadece empati kurmanız 
için birer örnekti. Bunları onlara ya-
şatmamak bizim elimizde. Bizden 
istedikleri tek şey biraz olsun saygı 
ve empati.

ENGELSİZ

Enflasyon rakamlarına 
ilişkin olarak açıklamalarda 
bulunan Türk eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şubenin 
Başkanı Tanfer Ata, “Me-
mur maaşlarının, Temmuz 
2017-Temmuz 2018 arasın-
da enflasyon farkı da dahil 
olmak üzere toplam yüzde 
14,83 arttığı buna karşın 
aynı dönemde enflasyonun 
yüzde 15,85 olduğu görüldü. 
Buna göre temmuz ayları iti-
barı ile memur maaşlarının 
aylık yüzde 1,02 oranında 
enflasyonun gerisinde kaldığı 
ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay, yılın ikinci 
yarısı için geçerli olan yüz-
de 3,5 oranındaki maaş zamlarını 
alan memurların bu ay ellerinde 
yüzde 2,71’lik bir oran kaldığı he-
saplandı. Memur maaşlarına 2019 
yılı ocak ayına kadar bir daha zam 
yapılmayacağı düşünüldüğünde, 
maaşlardaki erimenin her ay ar-
tarak devam edeceği ifade edildi” 
dedi. 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “Merkez 
Bankası’nın 2018 yılı enflasyon 
tahminini yüzde 8,4’ten yüzde 
13,4’e yükselttiğini hatırlatarak 
“Memur maaşlarına yapılacak 
zamlar belirlenirken o yıla ilişkin 
enflasyon beklentileri dikkate alı-
nıyor. Yıl içindeki gelişmelere bağlı 
olarak daha sonra kurumlar bu 
tahminlerini yükseltiyorlar ama 
memur maaşlarına ilk tahmin üze-
rinden yapılan zamlar aynı kalıyor. 
Bunun adaletle ve ekonominin 
temel ilkeleriyle bağdaşır bir yanı 
yok. Bizler memur maaş zamları-
nın belirlenmesinde enflasyonun 
temel alınmasına bir son verilmesi, 
ülkemizin ekonomik ve sosyal ger-
çekleri üzerinden bir hesaplama 

yapılması gerektiğini sürekli ifade 
ediyoruz. Toplu sözleşme görüş-
melerinde yetkili konfederasyonun 
bu konudaki duyarsız tavrı, me-
mur maaşlarına enflasyon hedefi 
çerçevesinde artış yapılmasına ne-
den oluyor. Bu yüzden de son yıl-
larda çalışanlar arasında maaşları 
eriyen tek kesim hep memurlar 
oluyor. Buna karşın kurumlar enf-
lasyon tahminlerini yükseltip bü-
tün kamu hesaplarını yeni beklen-
tiye göre revize ederken memur 
maaşlarına yapılması planlanan 
zamlar hep sabit kalıyor. Madem 
ki, tahminler ve tahminlere göre 
belirlenen bütçeler güncelleniyor 
öyleyse memur maaşına yapılacak 
artış oranları da güncellenmelidir. 
Merkez Bankası, enflasyon ve para 
politikası konusunda ülkemizde 
resmi otoritedir. Eğer Merkez Ban-
kası yetkilileri 2018 için öngördük-
leri enflasyon oranını bir kalemde 
5 puan yükseltiyorsa ortada ciddi 
bir durum var demektir. Öyleyse 
memur maaşları da revize edilen 
beklenti oranında, yani 5 puan 
daha yükseltilmelidir” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

‘Memur maaşına yapılacak 
artış oranları güncellenmeli’

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

 Tanfer Ata 

Ahmet Yılmaz
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN
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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
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Yayın Türü: Yerel Süreli
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• 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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yaz sıcaklarının etkisini iyiden iyiye 
gösterdiği şu günlerde sokak hay-
vanlarının aç ve susuz kalmaması 
amacıyla “Bir Kap Yemek Bir Kap 
Su” kampanyası yürütüyor. Türki-
ye’nin en güzel hayvan barınağı ve 
rehabilitasyon merkezlerinden birini 
hayata geçiren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, sokak hayvanlarının yaz 
aylarında aç ve susuz kalmaması 
için bilinçlendirme çalışması yürü-
tüyor. “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” 
başlığıyla şehir genelinde yürütülen 
çalışmaların amacı yaz sıcaklarına 
karşı korumasız kalan sokak hay-
vanların aç ve susuz kalmaması-
nı sağlamak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir kap 
yemek ve suyun sıcak yaz günle-
rinde hayat kurtardığını belirterek, 
tüm vatandaşların sokak hayvan-
larının da can taşıdığı düşünülerek 
sokak hayvanlarına su ve yemek 

temininde hassasiyet göstermele-
rini istedi. Başkan Altay, “Bu sıcak 
yaz günlerinde sahipsiz hayvanlar, 
beslenme ihtiyacını karşılamada 
çaresiz kalabiliyor. Bunun için de 
sivil toplum kuruluşlarımızla işbirli-
ği yaparak ‘Bir Kap Yemek Bir Kap 
Su’ kampanyasına başladık. Çok 
güzel destek ve geri dönüşler alı-
yoruz. Konyalı hemşehrilerimizden 
ricamız, sokak hayvanlarının da can 
taşıdığını akıldan çıkarmadan dışa-
rıya bir kap yemek veya bir kap su 
koyarak hayvanlara sahip çıkmaları 
böylece de kampanyamıza destek 
vermeleridir” diye konuştu. Başkan 
Uğur İbrahim Altay, kampanya kap-
samında ilçe belediyeleri ile birlikte 
oluşturdukları 250 adet beslenme 
odağına periyodik olarak yemleme 
ve su temini çalışmaları yaptıklarını 
belirterek, ayrıca yeşil alanlarda 500 
adet de sulama istasyonları kuruldu-
ğunu da sözlerine ekledi. n İHA

Asfalt ağladı!
Son günlerde artış gösteren 

hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde 
asfaltların erimesine neden oldu. 
Beton mikserleri ile hafriyat kam-
yonları da ağır tonajları nedeniyle 
eriyen asfaltın çökmesine neden 
oluyor. Özellikle Ankara Yolu 
üzerinde meydana gelen erime-
ler, olumsuzlukları da beraberin-
de getiriyor. Durumdan şikayetçi 
olan sürücüler, “Adana Çevre 
Yolu üzerinden Ankara Yolu is-

tikametine bağlanan asfalt tama-
men erimiş. Burası Allah korusun 
bir kazaya sebebiyet verebilir. 
Çünkü viraj olduğu için araçların 
kaymasına neden oluyor. Yetkili-
lerin eriyen asfaltlarla ilgili çözüm 
bulmasını istiyoruz” dedi. Aşırı 
sıcak hava sebebiyle asfalt üze-
rinde yürümekte güçlük yaşanır-
ken, ayakkabıların eriyen asfalta 
yapıştığı da görüldü.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen 
Milli İstihdam Seferberliğini Meram’da etkili şekilde hayata geçirmek amacıyla harekete geçti

Meram, istihdam
seferberliği başlattı

Kamu ve sektör temsilcileri-
nin Meram Belediyesinde bir araya 
geldiği “Hedef Daha Çok İstihdam” 
toplantısında sorunun çözümü 
masaya yatırıldı.  Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’nun başkanlık 
ettiği ‘Daha çok istihdam’ toplantı-
sına İşkur İl Müdürü Emrah Keleş, 
Meram Milli Eğitim Müdürü Dursun 
Ali Kaban, PERDER Başkanı Habib 
Güngörile perakende sektöründen 
yerel market zincirlerinin sahipleri; 
Ali Kaya, Bayram Altuner, Ali Sami 
Bulut, Bilal Kulekaya, Ahmet Çetin 
ile Abdurrahman Akça iştirak etti. 

“İSTİHDAMA KATKI İÇİN 
YAKIN TEMASTAYIZ” 

Konuşmasına belediyelerin çö-
züm odaklı kurumlar olduğunu ha-
tırlatarak başlayan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, günümüzün 
önemli sorunlarından biri olan iş-
sizlikle mücadele noktasında Me-
ram Belediyesi olarak kamu ve özel 
sektör kuruluşlarıyla yakın temas 
kurarak çözüme önemli ölçüde kat-
kı sağladıklarını ifade etti. Toru, bu 
çalışma ile işsiz insanların işe kavuş-

maları için yapılması gerekenleri ve 
uygulamaya konacak projeleri ma-
saya yatırdıklarını kaydetti.  

 “SEFERBERLİĞİN 
YÜREKTEN DESTEKÇİSİYİZ” 

Bu noktada sektörtemsilcileri-
nin, İşkur İl Müdürlüğüve  Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
verdiği desteğin çok önemli oldu-
ğunu söyleyen Toru, “Meram Bele-
diyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde devam eden Milli 
İstihdam Seferberliğinin yürekten 
destekçisi olmaya devam edecektir. 
Devletimiz milli istihdamın arttırıl-
ması için İşkur eliyle gerek çalışan 
gerekse işveren için ciddi destekler 
sağlamaktadır. Özelde İşkurİl Mü-
dürümüz Sayın Emrah Keleş’e de 
gayretlerinden dolayı teşekkür et-
mek istiyorum. İşsiz kardeşlerimizin 
meslek sahibi yapılması amacıyla 
açılacak meslek edindirme kursla-
rından dolayı Meram Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Dursun Ali Ka-
ban’a da teşekkürlerimi sunuyor 
her türlü desteği sağlayacağımızı 
ifade etmek istiyorum. Sektörün en 

önemli üst kuruluşu olan PERDER’i 
de katkılarından ve özverilerinden 
dolayı Başkan Habib Güngör bey 
nezdinde tebrik etmek istiyorum” 
dedi.

“MERAM BELEDİYESİNİN 
BÜYÜK KATKISI VAR” 

İşkur Konya İl Müdürü Emrah 
Keleş ise “Devletimiz istihdamı 
arttırmak adına çok ciddi önlemler 
alıyor ve kaynak ayırıyor. Belki de 
cumhuriyet tarihimizin en büyük is-
tihdam hamleleri bu dönemde atıldı.  
Müteşebbislerimiz için avantaj sağ-
layabilecekleri önemli desteklerimiz 
var. Meram Belediyesi de sağladığı 
katkıyla faaliyetlerimizin yaygınlaş-
masına katkı sağlıyor” dedi. 

 “İŞBİRLİĞİNİN EN BÜYÜK 
YARARI MERAM’A” 

Milli istihdam seferberliğine 
mesleki eğitim kursları açarak kat-
kı sağladıklarını ifade eden Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun 
Ali Kaban ise, Meram Belediyesinin, 
vatandaşın kolay ulaşabileceği bele-
diye binalarını tahsis ederek kursla-
ra katkı sağladığını hatırlattı. Kaban 

ayrıca, “İşkur Müdürlüğümüz ise 
eğitim faaliyetine katılanlara ve eği-
ticilere ücret ödeyerek, iş arayanları 
yönlendirerek   bu mücadelede başı 
çekiyor. Meram’da hayata geçiri-
len bu işbirliğinin en büyük faydası 
Meramlı hemşerilerimize olacaktır” 
diye konuştu. 
 “BAŞKAN TORU, SORUNLARIMIZLA 

YAKINDAN İLGİLENDİ” 
Meram Belediye Bakanımız Sa-

yın Fatma Toru’nun marketlerde 
kendilerini ziyaret edip sorunlarıyla 
yakından ilgilendiğini belirten PER-
DER Başkanı Habib Güngör ise, 
“Devletimizin kurumlarının böyle 
örnek bir ahenkle çalışması ve so-
runların üzerine cesaretle gitmesi-
ni takdirle karşılıyorum. Bu örnek 
işbirliğimizin şehrimiz için önemli 
katkıları olacağını umuyorum” dedi. 
Programda İşkur yetkilisi Ahmet 
Garipİşkur’un verdiği desteklerle 
ilgili sunum yaptı. Sektör temsilci-
lerinin katkılarının yanı sıra, İşkur İl 
Müdürlüğü tarafından Meram Bele-
diye binasında irtibat noktası kurul-
ması kararlaştırıldı. n HABER MERKEZİ

Sokak hayvanları aç ve susuz kalmasın

İHA destekli operasyonda gri 
listede aranan terörist öldürüldü

Bir haftada 2 ton 10 kilogram 
uyuşturucu elegeçirildi

Terör örgütü PKK/KCK’nın 
sözde Amanos saha ile Osmani-
ye-Erzin grubuna yönelik operas-
yonlarda gri kategoride aranan 
terörist “Şiyar-Rüstem” kod adlı 
Deniz Tali etkisiz hale getirildi. 
İçişleri Bakanlığından yapılan ya-
zılı açıklamada, terör örgütü PKK/

KCK’nın sözde Amanos saha ile 
Osmaniye-Erzin grubuna yöne-
lik 11 Temmuz’da insansız hava 
aracı (İHA) destekli operasyon dü-
zenlendiği bildirildi. Açıklamada 
şunlar kaydedildi: “11 teröristin 
etkisiz hale getirildiği operasyon-
da yapılan çalışmalar neticesinde 

etkisiz hale getirilen terörist sayı-
sının 14 olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca, söz konusu operasyonda 
‘Terör Arananlar Gri Liste’de’ yer 
alan ‘Şiyar-Rüstem’ kod adlı Deniz 
Tali isimli örgüt mensubu da etki-
siz hale getirilmiştir.”
n AA

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, 30 Temmuz-6 
Ağustos’ta uyuşturucu satıcıları 
ile kaçakçılara yönelik 2 bin 376 
operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 10 ki-
logram uyuşturucu, 2 milyon 
234 bin 135 uyuşturucu hap, 

uyuşturucu yapımında kullanılan 
271 bin 208 kök bitki ile 468 bin 
270 paket kaçak sigara ve 43 ton 
472 litre kaçak akaryakıt ele ge-
çirildi. Sokak satıcılarına yönelik 
okul çevreleri, parklar ve gençle-
rin yoğun bulunduğu noktalarda 
yapılan kontrol ve düzenlenen 

operasyonlarda 409 şüpheli gö-
zaltına alındı.

Operasyonlarda 71 kilogram 
uyuşturucu, 6 bin 585 uyuşturu-
cu hap ve uyuşturucu yapımında 
kullanılan bin 292 kök bitki ile 29 
tabanca ve tüfek ele geçirildi. 
n AA

Kamu ve sektör temsilcilerinin Meram Belediyesinde bir araya geldiği “Hedef Daha Çok İstihdam” toplantısında sorunun çözümü masaya yatırıldı.
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Meram’da eski stadyum alanında yapılacak Millet Bahçesi ve Ağır Bakım Alanı’na yapı-
lacak 650 bin metrekarelik park çalışması bölgede bulunan konutların değerini artırdı

Millet Bahçesi ve park
konutların değerini artırdı!

Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın, 
24 Haziran seçimleri 
öncesinde müjdesini 
verdiği eski stadyumla-
rın bulunduğu alanlar, 
“Millet Bahçesi”ne dö-
nüşecek. Bu kapsamda 
Konya Atatürk Stadyu-
munda yıkım çalışma-
ları devam ediyor. Eski 
stadyum alanına Millet 
Bahçesi’nin yapılmasına 
karar verilmesinin ar-
dından bölge etrafında 
bulunan konutların fi-
yatlarında artış yaşandı. 
Yine Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilen 
Havzan Ağır Bakım Ala-
nı’na 650 bin metreka-
relik dev bir bölge parkı 
yapılacak. Parkların böl-
geye yapılacağı duyurulması ardın-
dan bölge genelinde bulunan konut 
ve arsa fiyatlarında artışlar yaşandı. 
Eski stadyum alanında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından bir süre önce 
başlatılan düzenleme çalışmaları 
halen devam ediyor. Düzenlemeler 
kapsamında 100 Yıl Spor Salonu, 2 
ve 3 nolu Futbol sahaları, Açık Yüz-

me Havuzu ve 2 ve 3 
Nolu sahaların tribünle-
ri yıkıldı.  Kurulduğun-
dan bu yana 68 yıldır 
spor camiasına hizmet 
Konya eski Stadyum 
alanına Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın verdiği 
müjdeyle “Millet Bah-
çesi” olarak halkın kul-
lanımına açılacak.

BÖLGEDE FİYATLAR 
KISMEN YÜKSELDİ
Konya Müteahhitler 

Birliği Başkanı Şaban 
Topal, Konya Atatürk 
Stadyumu ve Havzan 
Ağır Bakım arazilerine 
parkların yapılması plan-
lanması sebebi ile bölge-
de bulunan konutların 
fiyatlarının az da olsa 
hareketlendiğini ifade 

ederek, “Millet Bahçesinin yapılacağı 
eski stadyum alanı ve Meram Havzan 
Ağır Bakım alanında 650 bin metre-
karelik dev bölge parkı çevresinde 
bulunan konut, işyerlerinin ve arsala-
rın artmasına sebep oldu. Zaten böl-
gede fiyatlar yüksekti. Bu alanlar da 
fiyatları kısmen etkiledi. Ancak inşaat 
sektöründeki durgunluk bu duruma 

da yansıdı” ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE KONUT 

ALMANIN TAM ZAMANI 
Akcan  İnşaat Gayrimenkul Fir-

ma sahiplerinden Mehmet Emin 
Akcan da parkların yapılacağı böl-
gede fiyatların artığını ve bölge et-
rafında yatırım yapmak isteyenler 
için konut almanın tam zamanı ol-
duğunu ifade ederek, “100 metre-
kareyi aşan eski stadyumun alanın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından Millet Bahçesinin 
yapılmasını duyurması ve yine Me-
ram’daki Havzan Ağır Bakım alanı-
na 650 bin metrekarelik park yapıl-

ması bölgede bulunan konut ve arsa 
fiyatlarını artırdı. İki yıl öncesinde bu 
bölgede evler 200-250 Milyara ra-
hatlık ile alınabiliyordu. Şu anda ise 
bu bölgede evler 250- 300 Milyar ci-
varında satılıyor.  Parkların yapılacak 
olması bölgedeki konutların fiyatla-
rını değerlendirdi. Bu fiyatların art-
masında inşaat maliyetlerin artması 
da etkili.  Bu park alanların inşaat 
çalışmasının başlaması ile birlikte bu 
bölgede bulunan konut fiyatlarında 
artışlar devam eder. Şuanda bölge 
etrafında yatırım yapmak isteyenle-
rin için tam zamanı” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şaban Topal

Mehmet Emin Akcan

Başkan Altay’dan toplu konut teşekkürü
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta 
sonunda Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’nın Konya ziyaret-
lerinde verdikleri yeni müjdelerin 
kendilerini çok mutlu ettiğini be-
lirterek, “Hemşehrilerimizin biz-
den istediği bir projeyi daha hayata 
geçiriyoruz inşallah. Dar gelirli ai-
lelerimiz için TOKİ ile toplu konut 
üretilmesi konusunda mutabakat 
oluştu” dedi.  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, hafta sonu Konya’da bulunan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ile Konya için çok önemli pro-
jeler görüştüklerini söyledi. 

BAŞKAN ALTAY TEŞEKKÜR ETTİ 
Konya Altay, Konyalı bakanla-

rın yaptıkları açıklamaları son de-

rece önemli ve değerli bulduklarını 
belirterek bakanlara teşekkür etti. 
Ziyaretlerin oldukça verimli geçti-
ğini belirten Altay, “Şehrimiz için 

tarihi bir gün daha yaşadık. Sağlık 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanları-
mız Konyamızdaydı ve Konyamız 
için çok önemli projeleri görüştük. 
Hemşehrilerimizin bizden istediği 
bir projeyi daha hayata geçiriyo-
ruz inşallah. Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızla olan görüşmelerimiz 
sonucunda dar gelirli ailelerimiz 
için TOKİ ile toplu konut üretilme-
si konusunda mutabakat oluştu. 
Yine kentsel dönüşüm ve Millet 
Bahçemizin yapımı konusunda da 
önemli gelişmeler var. Onlarla ilgili 
de önümüzdeki günlerde açıklama-
larımızı yapacağız inşallah. Ben bu 
vesileyle Çevre ve Şehircilik Baka-
nımız hemşehrimiz Sayın Murat 
Kurum’a ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Konya programı sırasın-

da yaptığı açıklamada Konya’da dar 
gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için 
yeni konutlar üretileceğini açıkla-

mıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
da sağlık üssü vizyonuyla Konya’ya 
hizmet etmek istediklerini, Konya 

Şehir Hastanesi’ni 2019 sonuna 
yetiştireceklerini söylemişti.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD üyeleri geleneksel 
piknik programında buluştu

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından, üyelerine ve ailelerine iş 
stresinden kurtulma, kaynaşma 
ve sohbet ortamı sağlamak ama-
cıyla her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen piknik programı Kızılö-
ren Kuruçeşme Kervansarayı’nda 
gerçekleştirildi. Piknik programına 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Milletvekili Halil Etyemez, 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, Esnaf ve 
Sanatkârları Odaları Birliği Başka-
nı Muharrem Karabacak, Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
MÜSİAD Konya Şubesi 3’üncü Dö-
nem Başkanı Ziya Özboyacı, 5’inci 
Dönem Başkanı Aslan Korkmaz ile 
çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜ-
SİAD üyeleri aileleri ile birlikte ka-
tıldı. sPiknik programında düzen-
lenen voleybol, okçuluk, çocuklara 
yönelik çeşitlik aktiviteler ve uçurt-
ma şenliği ile katılımcılar unutul-
maz bir gün yaşadı. Yarışmaların 
sonunda dereceye giren çocuklara 
kupalarını MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka verdi.  

Katılımcılara gün boyu yemek, 
dondurma ve çeşitli ikramlar ya-
pıldı. Piknik programının ardından 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Ömer Faruk Okka, bu tür or-
ganizasyonlarla üyeler arasındaki 
birlik ve beraberliğin daha da art-
masına katkı sağladığını vurguladı. 
Başkan Okka, “düzenlediğimiz bu 
programla hem yoğun iş tempo-
sundan biraz olsun uzaklaşmayı 
hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir 
araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve 
beraberliğimizi artırmayı amaçlıyo-
ruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı 
bu tür programları özellikle önem-
siyoruz. Üyelerimizin iş hayatında 
yaşadığı sorunların çözümü kadar, 
aile yaşantısında mutlu olmaları da 
bizler için önemli. Türk ve İslam 
kültüründe önemli bir yeri olan aile 
bağlarının korunması, beraberinde 
başarıyı getirecektir. Aile yaşantı-
sında rahat olan iş adamlarımızın, 
iş hayatında da başarılı olacağına 
inanıyoruz. Piknik programımıza 
katılan misafirlerimize, üyelerimi-
ze ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay, en çok burs veren 8. üniversite
Yükseköğretim Kurulunca 

(YÖK), Türkiye’deki vakıf yük-
seköğretim kurumlarına ilişkin 
detaylı bilgiler ilk kez “Vakıf Yük-
seköğretim Kurumları 2018” adlı 
raporda yayımlandı.

YÖK tarafından ilk kez hazırla-
nan “Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları 2018 Raporu”nda, vakıf üni-
versitelerinin öğrenci başına cari 
gider miktarları, bursluluk oran-
ları, TÜBİTAK Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı (ARDEB) 
tarafından desteklenen toplam 
proje bütçeleri ile bu üniversite-
lerin ÖSYM tarafından yapılan 
Akademik Personel ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sı-
navlardaki başarılarına yer verildi.

Raporda, ÖSYM kılavuz veri-
lerine göre, vakıf üniversitelerinin 
tam bursluluk oranlarına ilişkin 
bilgilere de yer verildi. “Burslarıyla 
Tam Bir Vakıf Üniversitesi” olan ve 
öğrencilerine, 15 farklı burs imkâ-
nı sağlayan KTO Karatay Üniver-
sitesi rapora göre, yüzde 17 tam 
burslu oranı ile Türkiye’nin en çok 
burs veren 8. üniversitesi unvanı-
na sahip oldu. Üniversite bünye-

sinde 2017-2018 akademik yılında 
toplamda 359 öğrenci tam burslu 
olarak eğitim aldı.

Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları 2018 Raporu’nda “Bünyesin-
de Tıp Fakültesi Bulunan Vakıf 
Üniversiteleri” sıralamasında ise 

ilk kez 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında öğrenci alan ve kısa sürede 
büyük bir başarı kaydeden, öğren-
cilerini Medicana Hastanesi Afiliye 
anlaşması ile yoğun uygulamalı 
eğitim ile buluşturan KTO Kara-
tay Üniversitesi Tıp Fakültesi,ÖS-

YM 2017 klavuzuna göre yerleşen 
öğrencilerin başarı sırasında 13. 
sıradayer aldı.Ayrıca KTO Kara-
tay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
“Bünyesinde Hukuk Fakültesi Bu-
lunan Vakıf Üniversiteleri” sırala-
masında 10. sıraya yerleşti. Üni-

versite böylelikle başarısını bir kez 
daha kanıtlamış oldu.

Başarılarını önlisans ve lisans 
eğitiminin yanında lisansüstü dü-
zeyde de gösteren, her biri kendi 
uzmanlık alanında önemli başarı-
lara imza atmış akademisyenleri 

bünyesinde barındıran KTO Kara-
tay Üniversitesi, ALES Sayısalba-
şarı sıralamasında vakıf üniversi-
teleri içerisinde 15.  olurken tüm 
üniversiteler arasında 39. sırada 
yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

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

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman
 •  Krank Taşlamacılar

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR
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ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76



7 AĞUSTOS 201810 İLAN

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
EVRENKÖY CADDESİ NO: 5  SELÇUKLU/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYİ
Selçuklu 100.Yıl Mesleki 
Eğitim Merkezi’ne ait 
Oto Boyacılığı Ustalık 
bilgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

Mustafa KÖK 

Z-378
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad.  Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68
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T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2017/12895 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 844843

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Konya ili, 
Meram ilçesi, Lalebahçe Mah. 27016 ada, 3 parseldeki Arsa nitelikli taşınmaz Meram İlçesi Lalebahçe 
Mahallesinde bulunan Çevhertaşı isimli sokağa cepheli durumdadır. Ana taşınmaz arsa vasfında olup, 
üzerinde depo şeklinde yığma ekonomik değeri olmayan yapı bulunmaktadır.Kıymet takdirine konu 
taşınmazın bulunduğu yer konum olarak yerleşim yerlerine, sanayi bölgelerine, sosyal alanlara, resmi 
kurumlara, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına fabrika sahalarına, sanayi bölgelerine, alışveriş 
ve iş merkezlerine, anayollara ve merkeze yakın durumdadır.Kıymet takdirine konu taşınmazın 
bulunduğu bölgede genel olarak betonarme yapılaşma yapılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge 
sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Taşınmaz Marmara Yaşam Spor Merkezine 750 
metre, Lalebahçe Mahalle Muhtarlığına 1,3 km, Atiker Düğün Salonuna ise 730 metre mesafededir.
Taşınmazın çevresindeki imar yolları açılmış olup, yol bağlı olarak alt yapı hizmetleri ise henüz 
tamamlanmamıştır. Belediye hizmetlerinden mevcut olanlarından tam olarak yararlanılmaktadır. 
Taşınmazın ulaşım durumu minibüs ve otobüsile sağlanmaktadır. Taşınmaz Lalebahçe Caddesine 
yaklaşık 350 metre mesafededir.Konya ili, Meramilçesi, Lalebahçe Mahallesi, 39 cilt, 4732sayfada 
kayıtlı, 27016ada 3 parsel numaralı 500,49 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı tam hisse 
olarakkayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz Meram İlçesi Lalebahçe Mahallesinde bulunan Çevhertaşı 
isimli sokağa cepheli durumdadır. Ana taşınmaz arsa vasfında olup, üzerinde depo şeklinde yığma 
ekonomik değeri olmayan yapı bulunmaktadır.
Adresi  : Gülbahçe Mahallesi, Cevhertaşı Sokak, No: 19 B yanı Meram /KONYA
Yüzölçümü  : 500,49 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : Meramilçesi, Lalebahçe Mahallesi,27016ada, 3 nolu parselin imar durumu 
   ile ilgili olarak Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
   08.01.2018 tarih E.452 sayılı yazıları eki parsel imar durumuna göre; “2 Kat 
   Ayrık Mesken Sahası” na isabet etmektedir. TAKS:0.25, ön bahçe çekme 
   mesafesi; 5 m, yan bahçe çekme mesafeleri ise; 3’er m.dir.
Kıymeti  : 150.000,00 TL  KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler  : Dosya içerisindeki tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü  : 13/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 18/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT 18/Z MEZAT SALONU 
   KARATAY/KONYA
Satış şartları  : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün 
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın 
tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini 
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/12895 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.25/07/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

3 yıldır LGS’de büyük başarı! Seçim ittifakı tüzüğe girecek
Şehit Polis Hakan Yılmaz 

İmam Hatip Ortaokulu Okul 
Aile Birliği Yöneticisi Yasim Koz 
LGS sınavı sonrası liselere yerle-
şen öğrencileri ile ilgili olarak bir 
açıklama yaptı. Koz, 2 yıldır Kara-
man’da bir devlet ortaokulunun 
yakaladığı en yüksek yerleştirme 
başarısını bu yılda tekrar  ettikle-
rini söyledi. Koz, “Okul 1.’si  öğ-
rencimiz  Elif Mangırcı ülkenin 
önde  gelen liselerinden İstanbul 
Kartal İHL ye yerleşirken, geri-
de kalan ve yüksek puan alarak 
tercih hakkı elde eden  toplam 
10 öğrencimiz  ise çeşitli Fen Li-
selerine yerleşmiştir” dedi. “Yine 
yüksek puan alan 27 öğrencinin 
Karaman’ın önde gelen proje  
Fen İmam Hatip Liselerine; 13 
öğrencinin  sınavla öğrenci alan 
çeşitli Anadolu Lisesine; Hafızlı-
ğını tamamlayan öğrencilerimiz-
den 5 tanesi Hafız proje liselerine 
yerleşme başarısı elde etti” diyen 
Koz, “Bu yıl 3. mezunlarımızı 
verdik  ve mezun olan öğrenci-

lerin 65 tanesi ülkemizin çeşitli 
noktalarında yer alan ve giderek 
ivme kazanan  Anadolu İmam 
Hatip Liselerinde okuma hakkı 
kazandı. 3 yıldır bu başarı tesadüf 
değildir. Kuşku yok ki bu başarıda 
okulumuz öğrencileri kadar feda-
kar öğretmenlerimizin ve hassa-
ten okul yönetimimizin özverili 

çalışmaları da etkili olmuştur.  
Okul Müdürümüz Sayın Mehmet 
Üzüm’ü, Müdür Yardımcılarımız, 
Tahir Kocaman ve Arife Eroğlu 
Çınar hocalarımızı okul aile birliği 
yönetim kurulu olarak  ayrı ayrı 
tebrik eder velilerimiz adına şük-
ranlarımızı sunarız” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Hayati Yazıcı, NTV’de ka-
tıldığı canlı yayında, AK Parti’deki 
kongre hazırlıkları ve gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 

18 Ağustos’ta gerçekleştirile-
cek 6. Büyük Olağan Kongre’de 
partide ne gibi değişikliklerin ola-
cağının sorulması üzerine Yazıcı, 
çok genç bir parti olduklarını ama 
Türkiye’yi 16 yıldır tek başlarına 
yönettiklerini anımsattı. 

Yazıcı, çok özgün, icraatın 
merkezine bireyi, siyasetin mer-
kezine milleti alan, millete yas-
lanan bir parti olduklarını söyle-
di. Partinin omurgasının sağlıklı, 
güçlü, dinamik, üretken olması 
için kongre süreçlerini özenle inşa 
ettiklerini anlatan Yazıcı, “Kongre 
süreçleri ‘iş olsun’ diye gerçekleş-
tirilen, yasanın öngördüğü süre-
lerde toplanıp dağılan platformlar 
değil. Biz bu kongrelerde mutlaka 
çok zengin beşeri kaynağımızı he-
deflerimize varmada en üretken 
ekiplerle takviye ederiz” diye ko-
nuştu.

Yazıcı, kongre ile partinin 
yetkili kurullarında, karar organ-
larında değişikliklerin olacağını, 
yenilenirken gençlere ve kadınla-
ra alan açacaklarını ama asla tec-
rübeyi, birikimi, hafızayı da yok 
saymayacaklarını aktardı.

Partide tüzük değişikliği olup 
olmayacağına ilişkin Yazıcı, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“5-6 maddelik bir değişik-
lik olacak. Hükümet sistemiyle 
Anayasa’da yapılan değişiklikleri 
dikkate almak, yürütme, yasama 
ilişkilerini göz önüne almak sure-
tiyle tüzüğümüzdeki bazı çelişen 

maddeleri uyumlu hale getirece-
ğiz. Milletvekili sayısı 550 yazıyor, 
bunu 600 yapıyoruz. 

Bizim tüzüğümüzde hükümet 
kurma, koalisyona katılma baş-
lıklı bir bölüm vardı. Dolayısıyla 
bugün artık hükümet kurmak, ko-
alisyon yeni sistemde söz konusu 
olamayacağından bu bölümü kal-
dırıyoruz. Türk siyasi hayatında 
yasalaştırdığımız yeni bir mües-
sese var. 

Siyasi partilerin seçim ittifakı. 
Dolayısıyla bir ittifak düzenleme-
sine yer veriyoruz. İttifak düzen-
lemesi, aday gösterme nasıl olur? 
Bütün bu süreçlerde partinin en 

yetkili karar organı olan Merkez 
Karar Yönetim Kurulunu etkin 
hale getiriyoruz. O yetkilerini is-
terse Merkez Yürütme Kuruluna, 
genel başkana devredebilir, ama 
temelde ana yetki MKYK’nin. 
Bunları içerecek bir küçük tüzük 
değişiklik paketini hazırladık. İtti-
fak düzenlemesi tüzüğe girecek.”

Yazıcı, “MKYK’da gençler mi 
daha fazla olacak?” sorusu üzeri-
ne, siyasette önemli hangi unsur-
lar varsa bunların en iyisini yap-
maya çalışacaklarını, istişarelerin 
yapılacağını ama buna son şeklini 
genel başkanın vereceğini dile ge-
tirdi. n AA
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tüm illerde “e-sınav” salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında 
kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını “e-sınav” merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak

‘E-Sınav kolaylık sağlıyor’
Milli Eğitim Bakanlığı yetkili-

lerinden aldığı bilgiye göre, MEB 
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen motorlu taşıt sürü-
cü kursu “e-sınav”ları bundan son-
ra 81 ilde yapılacak.  Daha önce, 28 
ilde bulunan e-sınav merkezlerinin 
tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, 
motorlu taşıt sürücü kursu sınav-
larının kağıt ve kalemle yapılması 
sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kul-
lanılarak  yapılan son sınava 108 
bin kişi katıldı. Zirve Sürücü Kur-
su Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
Dündar, “ E sınav kurs ve kursiyere  
oldukça kolaylık sağlıyor. Sınava 
giren aday 50 dakikada 50 soru 
çözmesi ve 35 doğru yapma mec-
buriyeti var. Aday sınav bitiminde 
TC’sini girerek sonucu öğrenilebili-
yor.  Kurslar olarak memnuiyet ile 
karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

E-SINAV KURS VE KURSİYERE 
OLDUKÇA KOLAYLIK SAĞLIYOR
Ehliyet sınavında yapılan deği-

şikliği değerlendiren Zirve Sürücü 
Kursu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Dündar yeni sistem ile sı-
navların ve sonuçların daha hızlı ve 
kolay olacağını ifade ederek, “ E sı-

nav Konyamız ile birlikte 80 ilimiz-
de yapılacak.  Daha önce yapılan 
ehliyet sınavına aydalar kalem, silgi 
ve kalemtıraş ile giriyordu. Şimdi 
artık elektronik olarak sınavlara gi-
recekler. Sınavda yanlış işaretleme 
vb sıkıntılar yaşanıyordu. Avrupa 
yaklaşık 35 yıldır e sınav ile öğren-
cilerini sınav yapıyor. Türkiye’ye 
ise 2017 yılının başlarında geldi. 
Ankara,İstanbul, Antalya, İzmir’de 
yapılıyordu. Yapılan görüşmeler 
sonucunda Konya’da da e – sınav 
merkezi açıldı.   E sınav uygulaması 

2017 yılının Haziran ayı itibariyle 
Konya’da başladı.  Konya’da yine 
bazı adaylar yazılı sınavlara da ka-
tılabiliyordu.  2018 Yılı itibariyle 
Konyalılar e sınav’a yoğun ilgi gös-
termeye başladı. E sınav girecek 
adaylar Konya Ticaret Meslek lise-
sinde belirten gün ve saatte sına-
va girebiliyorlardı. E sınav kurs ve 
kursiyere  oldukça kolaylık sağlıyor. 
Sınava giren aday 50 dakikada 50 
soru çözmesi ve 35 doğru yapma 
mecburiyeti var. Aday sınav biti-
minde TC’sini girerek sonucu öğ-
renilebiliyor.  Kurslar olarak mem-
nuiyet ile karşılıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
E-SINAV MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK 

Konya’da elektronik sınav mer-
kezinin sayıları hakkında da bilgi 
veren Dündar, “ Konya’da elektro-
nik sınav başladığında ilk başlarda 
Konya Ticaret Merkezi salonlarında 
yapılıyordu.  Fakat E sınav merke-
zimize Konya,Karaman, Niğde ve 
Nevşehir’den adaylar Konya’ya ge-
liyordu ve yoğunluk yaşanıyordu. 
Taleplerimiz doğrultusunda Fatih 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde de ikinci sınav merkezi açıldı.   
Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzü 

ile adaylar, cevap kağıdında yanlış 
işaretleme, işaretlemeyi unutma 
gibi hatalardan da kurtulacak, bil-
gisayar kullanmayı bilmeyenler 
bile soruları rahatlıkla cevaplayabi-
lecek. E-sınavlarda, işitme engelli 

vatandaşlar için görsel, video, ani-
masyon ve işaret diliyle sorular yer 
alacak.Motorlu taşıt sürücü kursu 
e-sınavlarının Türkiye genelinde 
yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı 
baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi 

maliyetler de düşecek. E sınav sis-
temi 5 ilden 28 ile çıkarıldı. Şimdi 
ise 81 ilimizde yapılacak.  Yazılı sı-
nav ücreti 75 TL, direksiyon sınav 
ücretleri ise 100 TL” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir Göl Festivali Ahmet 
Şafak konseri ile sona erdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
on gündür süren Uluslararası Göl 
Festivali, gerçekleştirilen havai fi-
şek gösterileri ile sanatçı Ahmet 
Şafak’ın sahne aldığı konser prog-
ramının ardından sona erdi. 

Beyşehir Belediyesi tarafından 
bu yıl 11’incisi gerçekleştiren fes-
tivalin son akşamında sevilen sa-
natçı Ahmet Şafak Beyşehirliler’le 
buluştu. Şafak, festival alanını 
hınca hınç dolduran Beyşehirli-
ler’e parçalarını seslendirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, konser progra-
mında sanatçı Ahmet Şafak’a fo-
toğrafının yer aldığı festival anısı-
na yaptırılan özel bir tablo hediye 
etti. Şafak, “Hakikaten pek çok 
şehre insanlar giderler ve o şe-
hirde şöyle bir şey vardır, buna 
slogan diyelim; ‘Bu şehrin suyunu 
içen buraya bir daha gelir.’ Bey-
şehir hakikaten muhteşem bir 
şehrimiz. Ben şehri iki şeyi ile de-
ğerlendiririm. Bir tarihi ile bir in-
sanıyla Eğer insanı da tarih koku-
yorsa, tarihi insanımızın yüzünde, 
hal ve hareketlerinde okuyabili-
yorsanız o şehir hakikaten şehir-
dir. O şehir tek başına bir milleti 
temsil edebilir. Beyşehir’e gelin 
hoş gelin” sözleriyle Belediye Baş-
kanı Özaltun’a teşekkür etti. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun da, konuşmasında, 
sanatçı Şafak’ı daha önce dinle-
diklerini ancak sahnede birebir 
canlı olarak ilk kez görmenin mut-
luluğunu ve coşkusunu yaşadık-

larını dile getirerek, “Allah’ım in-
şallah bu meydanlardaki birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın” dedi. 
Özaltun, Ahmet Şafak konseriyle 
sona erecek olan göl festivaline 
de değinerek, Beyşehir Belediyesi 
olarak birçok il ve ilçenin yapa-
mayacağı dolu dolu geçen 10 gün 
süreli bir festivali Beyşehir’de ger-
çekleştirdiklerini belirtti. 

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara da, festivalin son gününde 
Beyşehirliler’in arasında olmaktan 
dolayı büyük bir onur duyduğunu 
belirterek, sanatçı Şafak’a plaketi-
ni verdi. Festivalin kapanış prog-
ramına katılan MHP Gaziantep 
Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 
da konser programında çıktığı 
sahnede Beyşehirliler’i selamlar-
ken sanatçı Şafak’a bir plaket tak-
dim etti. MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek ise konuşmasında, 
festival alanında yaşanan coşku-
nun bu ülkenin birlik ve beraber-
liğini kimsenin bozamayacağının 
en büyük göstergesi olduğunu 
dile getirdi.  Konser programı ön-
cesinde festivale katkı ve destek-
lerinden ötürü basın mensupları, 
sporcu, antrenör, organizasyonda 
emeği olan değişik kesimlerden 
isimlere teşekkür plaketleri Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun ve 
protokol tarafından verildi. Yine 
program öncesinde gerçekleştiri-
len ve akşamı renklendiren havai 
fişek gösterileri de vatandaşlar ta-
rafından ilgi ve beğeniyle izlendi.
n İHA 

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Sanayi Odası’nda 2018 
Yılında Uygulanacak Teşvikler ve İş Başı Eğitim Programları hakkında bilgi verdi

‘Çalışanın ücretini bir ay
işveren bir ay devlet verecek’

Konya Sanayi Odası (KSO) ile 
Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğünün düzenlediği toplantıda, 
2018 Yılında Uygulanacak Teşvik-
ler ve İş Başı Eğitim Programları 
hakkında işverenlere bilgiler verildi. 
KSO konferans salonunda yapılan 
toplantıya Konya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürü Emrah Keleş, KSO 
Genel Sekreteri Mustafa Sedat Taş-
kazan ve çok sayıda işveren temsil-
cisi katıldı. Toplantının açılışında ko-
nuşan Konya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Emrah Keleş, 2018 yılı 
içerisinde ilave istihdam teşvikle-
ri, Bir Senden Bir Benden İstihdam 
Teşviki, İş Başı Eğitim Programı, 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştir-
me İşbirliği Protokolü ile Engelli ve 
Eski Hükümlü Girişimci Desteği 
uygulamaları hakkında bilgi vere-
ceklerini söyledi. Konya Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çalışan 
işletmelerin sayısının az olduğuna 
dikkat çeken Keleş, kurumları ile ça-
lışmanın işletmelere artı avantajlar 
sunacağını, hiçbir eksi kazandırma-
yacağını söyleyerek, desteklerden 
yararlanılması konusunda her türlü 
hizmeti vermeye hazır olduklarını 
sözlerine ekledi. 

“ÇALIŞANIN ÜCRETİNİ BİR AY 
İŞVEREN, BİR AY DEVLET VERECEK” 

Keleş’in konuşmasının ardın-
dan İş ve Meslek Danışmanı Ahmet 
Garip de, 2018 yılında uygulanacak 
olan teşvikler hakkında sunumunu 
yaparak, işletmelerin bu destekler-
den nasıl yararlanabileceğini anlattı. 
Bir Senden Bir Benden Teşvik uygu-
laması hakkında bilgi veren Garip, 
“Bu uygulama kapsamında, 2017 
yılında kayıtlı sigortalı ortalaması 1 
ila 3 olan, imalat sektöründe faali-
yet gösteren ve ustalık belgesi olan 
işyerlerinin 2018 yılında mevcut 
çalışan sayılarına ek olarak ilave is-
tihdam ettikleri 18-25 yaş grubun-
daki gençlerimizin ücret, prim ve 
vergileri bir ay işveren bir ay devlet 
tarafından karşılanacak. Bu teşvik 
kapsamında sağlanacak destekler-
den 2018 yılı Aralık ayı aşılmamak 
üzere, sigortalının işe alındığı ayı ta-
kip eden ilk aydan başlamak üzere 
her ikinci ay için yararlanılır. Prim 
Desteği, prime esas kazanç alt sını-
rı üzerinden hesaplanacak sigortalı 
ve işveren hisselerinin tamamı tu-
tarında 761,06 TL’lik destek sağ-
lanacak. Ücret Desteği olarak ise, 
53,44 TL’nin sigortalının prim günü 
sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak 
tutarda 1.603,20 TL destek sağla-
nacak. Vergi Desteğinde ise, Maliye 
Bakanlığınca destek kapsamındaki 

sigortalıların asgari ücret üzerinden 
hesaplanacak gelir ve damga vergi-
leri karşılanacak” şeklinde konuştu. 

“İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI 
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ 

KOLAYLAŞTIRACAK” 
Diğer bir destek türü olan İş Başı 

Eğitim Programının amacını açıkla-
yan Garip, bu program ile mesleki 
deneyim ve beceri kazandırıldığını, 
istihdam edilebilirliğin kolaylaştığı-
nı, tecrübe eksikliğinin giderildiğini 
ifade etti. En az iki çalışanı olan iş-
yerlerinin bu programdan faydala-
nabileceğini aktaran Garip, progra-
mın beden işçisi, temizlik görevlisi 
gibi mesleklerde değil, vasıflı mes-
leklerde uygulanabileceğini söyledi. 
Programın haftalık en fazla 6 gün 
olarak düzenlenebileceğini dile geti-
ren Garip, bilişim ve imalat sektörle-
rindeki mesleklerde 2018 yılı ile bir-
likte 6 ay, diğer tüm işyerleri için 3 
aya kadar programın düzenlenece-
ğini bildirdi. Kursiyerlere yapılacak 
ödemeler hakkında da açıklamalar-
da bulunan Garip, şunları söyledi: 
“Katılımcılara Konya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
günlük 61,65 TL cep harçlığı, siber 
güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi 
çağımızın ve geleceğin meslekleri 
olarak görülen alanlarda düzenlene-

cek olan işbaşı eğitim programlarına 
katılan 18- 29 yaş arası gençlerimi-
ze 2018 yılı ile birlikte günlük 75 TL 
cep harçlığı veriliyor. Öğrencilere de 
günlük ücretin yüzde 75’i, işsizlik 
ödeneği alanlara yüzde 50’si ödene-
cektir.” 

İşverenlerin nitelikli işgücü ih-
tiyacını karşılamak üzere mesleki 
eğitim kursları ile işbaşı eğitim prog-
ramlarının bir arada uygulanacağı 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği Protokolü (MEGİP) progra-
mının hayata geçtiğini dile getiren 
Garip, böylelikle işverenlerin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücünün, yine 
işverenlerin talepleri doğrultusun-
da oluşturulacak eğitim programı 
ile yetiştirileceğini bildirdi. Garip, 
8 aya kadar düzenlenecek mesleki 
eğitim kurslarına katılan vatandaş-
lara da, günlük 61,65 TL’ye kadar 
cep harçlığı ödeneceğini sözlerine 
ekledi. Program soru ve cevaplarla 
devam etti. 
n İHA

Tevfik Dündar

Emrah Keleş

Konya Sanayi Odası (KSO) ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün düzenlediği toplantıda, 
2018 Yılında Uygulanacak Teşvikler ve İş Başı Eğitim Programları hakkında işverenlere bilgiler verildi.



7 AĞUSTOS 201814 HABER

NEÜ’den hızlılık için Mobil Karar Destek uygulaması
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ), kendi bilişim ihtiyaçla-
rını kendi karşılayan bir üniversite 
olma hedefiyle, Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından yazılan NEU 
Mobil uygulamasından sonra Mo-
bil Karar Destek uygulamasını da 
yazarak kullanıma sundu. 

2017 yılı içerisinde kullanıma 
sunulan ve Google Play Store’dan 
10 bin indirme sayısına ulaşan 
NEU Mobil uygulamasından son-
ra üniversite üst yönetimi (rektör 
ve rektör yardımcıları) için hazır-
lanan ve kullanıma sunulan Mobil 
Karar Destek Uygulamasıyla da 
birçok hizmete tek bir mobil uy-
gulama üzerinden erişim imkanı 
sağlanabiliyor. Yazılım süreci 6 
ay süren Mobil Karar Destek uy-
gulamasıyla farklı platformlardaki 
birden fazla uygulamaya web ser-
visleri kullanılarak tek bir uygula-
ma üzerinden erişilebilmekte ve 

erişilen uygulamalardaki veriler 
kullanılarak anlamlı raporlar anlık 
olarak gerçek veriler üzerinden 
üretilip kullanıcıya sunulabilmek-
te. Kullanıcı isterse bu verilerin 
detaylarına da erişebilmekte. 
Uygulamanın diğer üniversite-

lerdeki uygulamalardan farkı ise, 
üst yönetimin birden çok uygula-
madaki verilere tek bir uygulama 
üzerinden erişebilmesi ve verileri 
anlamlı raporlar halinde göster-
mesi. 

Uygulama hakkında NEÜ Bil-

gi İşlem Daire Başkanlığından 
yapılan açıklamada, “Her geçen 
gün büyüyen üniversitemizde 
akademik ve idari anlamda ger-
çekleştirilen iş ve işlemlerin mev-
zuatlara uygun, hızlı, şeffaf ve 
hizmet kalitesinin arttırılmasına 

yönelik olması gerekmektedir. 
Bu kapsamda birimimiz tarafın-
dan üniversitemize ihtiyaç duyu-
lan uygulamalar tespit edilerek 
bu yazılımlar geliştirilmektedir. 
Bu yazılımlar farklı platformlar-
da olduğu gibi erişim bilgileri de 

farklılık göstermektedir. Kullanı-
cı tarafından farklı platformlar-
da olan ve erişim bilgileri farklı 
olan yazılımlara tek bir noktadan 
erişmek, söz konusu yazılımlarda 
kullanılan girdileri, çıktıları tek bir 
uygulama üzerinden zamandan 
ve mekandan bağımsız bir şekil-
de raporlayabilmek, isteğe göre 
detayına bakıp inceleyebilmek 
yönetim anlamında büyük kolay-
lıklar sağlamaktadır” denildi. 

Mobil Karar Destek uygula-
masında entegrasyonu gerçekleş-
tirilen uygulamalar ise şu şekilde: 
“Akademik Personel Bilgi Siste-
mi, İdari Personel Bilgi Sistemi, 
Akademik Kadro Başvuru Takip 
Sistemi, E-Doğrudan Takip Siste-
mi, İhale Takip Sistemi, Yerleşke 
Haritası, Elektronik Belge Yöne-
tim Sistemi (EBYS), e-posta, Ran-
devu Rehber Sistemi”.
n HABER MERKEZİ

Karaman merkezli 5 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 
operasyonda gözaltına alınarak ad-
liyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tu-
tuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, Karaman 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yürütülen FETÖ/PDY soruşturma-
sı kapsamında örgütün mahrem 
imamlarıyla sabit telefonlardan pe-
riyodik ve ardışık arama sistemiyle 
haberleştikleri ileri sürülen 7 şüpheli 
hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi (TEM) ekipleri, Karaman 
merkezli Amasya, İzmir, Malatya 
ve Tokat’a tespit edilen adreslere 
operasyon düzenlendi. Operasyon 
kapsamında 7 şüpheliden 4’ü ya-
kalanarak Karaman’a getirildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından adli-

yeye sevk edilen 1’i muvazzaf asker, 
2’si emekli, diğeri de askeri öğrenci 
olan 4 kişiden 2’si tutuklanarak Ka-

raman M Tipi Kapalı Cezaevine gön-
derildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 

3 şahsın ise yakalanması için çalış-
maların sürdüğü bildirildi.
n İHA

160 adet akülü araç
sahipleriyle buluşacak

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ve Hollanda Konya 
Kültür ve Dayanışma Vakfı Yöne-
ticilerinin katılımıyla 10 Ağustos 
Cuma günü gerçekleştirilecek olan 
akülü araç dağıtımı öncesi istişare 
toplantısı yapıldı.

 Karatay Belediyesi ile Hollan-
da Konya Kültür ve Dayanışma 
Vakfı tarafından her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirilen akülü araç 
dağıtımı bu yıl 10 Ağustos Cuma 
günü yapılacak.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli bu kapsamda Vakıf 
yöneticileri ile bir araya gelerek 
değerlendirme toplantısında bu-
lundu.

Gerçekleştirilen toplantıda 
Hollanda Konya Kültür ve Daya-
nışma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş’a 
katkılarından dolayı teşekkür eden 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; Hollanda’dan Türkiye’ye 
köprü kurarak anlamlı bir projeye 
imza attıkları için mutlu olduklarını 
belirtti. 

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN 
HAYATA KATILMALARINI 

AMAÇLIYORUZ
Başkan Mehmet Hançerli; Em-

pati yaparak engellilere yönelik 
çalışma yaptıklarını dile getirerek, 
“Toplumda itilmişlik duygusuyla 
yaşayan engellilerimize, hep yakın 
durduk. Bu inancımız doğrultu-
sunda hayata geçirdiğimiz çalış-
malarla belediye olarak farkındalık 
oluşturduk. Amacımız engellilerin 
evden çıkarak diğer bireyler gibi 
hayata katılmalarını arttırmaktır” 
dedi. 

TÖREN 10 AĞUSTOS’TA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Akülü araç dağıtımı hakkında 
bilgi veren Başkan Mehmet Han-
çerli; “Konya’yı unutmayarak des-
teklerini sürdüren derneğimize 
çok teşekkür ediyoruz. Her sene 
akülü araç dağıtımını birlikte ya-
pıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre bu 
sene daha farklı bir uygulamaya 
imza atarak 2 tır dolusu akülü araç 
dağıtacağız. 10 Ağustos Cuma 
günü saat 10.00’da Belediye Hiz-
met Binamızın önünde  yapılacak 
tören öncesinde Vakfımızla genel 
değerlendirme toplantısı yaptık. 
Gerçekleştireceğimiz akülü araç 
dağıtımında vatandaşlarımızdan 
sadece sağlık raporu istiyoruz. 
Gerçek ihtiyaç sahiplerine akülü 
araçları dağıtacağız” ifadelerine 
yer verdi. Başkan Hançerli Karatay 
Belediyesi Hizmet Binası önünde 
yapılacak olan akülü araç dağıtımı 
törenine tüm Konyalıları davet etti. 

Başkan Hançerli’den sonra 
söz alan Hollanda Konya Kültür 
ve Dayanışma Vakfı Başkanı İs-
mail Aktaş ise vakfın 2012 yılında 
Konya’nın değerlerini tanıtmak ve 
Konya’yı Hollanda da yaşatmak 
için kurulduğunu söyledi. Vakıf 
olarak 2016 yılında 78, 2017 yı-
lında da temin ettikleri 81 adet 
akülü engelli aracını Karatay Be-
lediyesi’nin katkılarıyla engellilere 
ulaştırmanın mutluluğu içerisinde 
olduklarını dile getiren Aktaş bu 
sene sayının iki katına çıkarılarak 
160 adet olduğunu, 30 adet de 
tekerlekli sandalye dağıtılacağını 
belirtti. n HABER MERKEZİ

Seyyar satıcı silahla vurularak hayatını kaybetti. Borç meselesi yüzünden alacaklısı tarafından 
vurulduğu iddia edilen seyyar satıcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı 

Seyyar satıcı silahla
vurularak öldürüldü

63 yaşındaki bir seyyar satıcı 
daha önce aralarında borç meselesi 
yüzünden husumet bulunduğu öğ-
renilen bir kişi tarafından vurularak 
öldürüldü. 

Olay, merkez Selçuklu ilçesi 
Nişantaş Mahallesi Yahya Çavuş 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık 
yapan 63 yaşındaki İsa Billur cad-
de üzerinde üç tekerlekli arabasıyla 
tişört sattığı esnada henüz kimliği 
belirlenemeyen bir kişi tarafından 
silahla vuruldu. Olayı gerçekleştiren 
cinayet zanlısı kendisini bekleyen 
motosikletli bir şahısla kaçtı. Çevre-
dekilerin haber vermesi üzerine olay 
yerine polis ve ambulans sevk edildi. 
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 
İsa Billur ambulansla Numune Has-
tanesine kaldırıldı. Vücudunun 3 
yerinden silahla vurulan İsa Billur, 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

CİNAYET ZANLISI 
GÜVENLİK KAMERASINDA 

Olayı gerçekleştirdiği öne sü-
rülen cinayet zanlısı bir iş yerinin 
güvenlik kamerası tarafından gö-
rüntülendi. Kaydedilen görüntü-
lerde seyyar satının yolda ilerlediği 
arkasından kaldırımda yürüyen bir 
kişinin ise ceketinin cebinden sila-
hını çıkardıktan sonra İsa Billur’in 
arkasına yöneldiği görülüyor. 

“GELİP ATEŞ EDİP SOKAĞA 
GİRMESİ BİR OLDU” 

Görgü şahitlerinden Erson Yay-
lacı, “Bizim bu tablacı ağabeyimiz 
burada esnaflık yapar. Buradan ge-
liyordu, tablayı itekleyerek o vuran 
şahısta kaldırımdan arabaların ara-
sından tam karşıda 4 el ateş etti. He-
men yan sokağın içine girdi. Ağabe-
yimiz orada yıkıldı zaten. Büyük bir 
ihtimal ölmüştür. Tampon yapacak 
bir durumu da yoktu. Ağabeyinin 
göğsünde sırtında karnında, gördü-
ğüm üç tane kurşun yarası vardı. 
Olay bu şekilde aniden gelişti. Gelip 

ateş edip sokağa girmesi bir oldu. 
Vuran şahıs yaya kaçtı fakat sokağın 
içinde bir arkadaşı bekliyormuş, ora-
dan motosikletle devam etmişler” 

ifadelerini kullandı. 
Öte yandan, İsa Billur’un borç 

meselesi yüzünden daha önceden 
aralarında husumet bulunan şahıs-

lar tarafından vurulduğu iddia edil-
di. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri 
yakalamak için çalışması sürüyor.
n İHA

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Konya Muhasebe Hukuk Eğitim 
ve Kültür Derneği (KONMUHDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 
düzenli olarak üyeleri ziyaret ede-
rek, sorunları ilgili mercilere yazı-
lı olarak iletirken, meslekte uzun 
yıllar mücadele etmiş büyüklerin-
de tecrübelerinden yararlanmaya 
devam ediyor.  Üyelerin büyük bir 
çoğunluğunun ziyaret edildiğini 
belirten KONMUHDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal Emiroğlu, 
“KONMUHDER Olarak düzenli bir 
şekilde üye ziyaretlerimiz devam 
etmekte. Meslek ile ilgili sorunları 
bir bir not alıyor ve rapor halinde il-
gili kurumlara iletiyoruz. En önemli 
sorunlarından birisi 2 bin 300 civa-
rındaki meslektaşımızın üzerindeki 
çeşitli angaryaların bulunması. Ay-
rıca genç meslektaşlarında ruhsat 
alıncaya kadar yaşadıkları önemli 
sıkıntılar mevcut. Örneğin stajyer-
lik döneminde alınan yüksek meb-
lağlı paralardan dert yanıyorlar. 
Stajyer olmak için odaya dosya aç-
tırmaya 1750 lira alınırken, üç yıllık 
staj döneminde kurs ve kitap para-
ları da geliri olmayan gençleri ciddi 
anlamda zora sokuyor.

Ruhsatı almaya hak kazanmış 
meslektaşlarımız ise 6 000 lira oda 
kayıt parası için yeniden sıkıntıya 
giriyor. Birçok genç meslektaşımız 
bu yüksek ücreti bulamamakta 
ya ruhsatı almamakta ya da ban-
kalardan kredi çekmektedir. Bu 
durum mesleğe adım atacak genç 
meslektaşlarımızı mesleklerinden 
soğutmaktadır. Sorunlar meslek 
kuruluşlarına iletmiş olup özellikle 
üst birlik olan TÜRMOB nezdinde 
taşradaki meslek odalarının da gi-
rişimlerde bulunulması gerektiği 
ifade edilmiştir” dedi.
n HABER MERKEZİ

HABER

Üniversite tercihlerinde Selçuk’a yoğun ilgi
EKET Fuarcılık tarafından 

öğrencilerin yükseköğretim ku-
rumlarını yakından tanımaları 
amacıyla düzenlenen ‘Üniversite 
Tercih ve Tanıtım Fuarı’nda Sel-
çuk Üniversitesi yoğun ilgiyle kar-
şılandı. Fuarın İstanbul ve Ankara 
ayağında büyük ilgi gören Selçuk 
Üniversitesi standında üniversite 
personeli ile yüz yüze görüşme 
imkânı bulan öğrenciler, Selçuk 
Üniversitesi ve Konya hakkında 
detaylı bilgi alma imkânı buldu.

Ankara’da 01-02 Ağustos 
2018 tarihleri arasında 64 üniver-
site, İstanbul’da ise 04-06 2018 
tarihleri arasında 140 üniversite-
nin katılımıyla gerçekleşen fuar 
bir hayli ilgi gördü. Selçuk Üniver-

sitesi Kurumsal İletişim Koordina-
törü Mustafa Kemal Yavuzyiğit ile 
beraberindeki üniversite persone-
li, hayali Selçuk Üniversitesi olan 
öğrencilerin sorularını içtenlikle 
yanıtladı.  Çift anadal, yandal, ya-
tay ve dikey geçiş, burs olanakları, 
taban puanlar, tercih ve sıralama-
lar ile üniversite eğitimiyle ilgili 
detaylı bilgi alma imkânı bulan 
öğrencilere üniversiteyi tanıtı-
cı CD, broşür, dergi, katalog vb. 
materyaller verildi.  Eğitim ve ka-
riyer tercihlerini Konya ve Selçuk 
Üniversitesi olarak planlayan yurt 
içi ve yurt dışından gelen öğren-
cilerin Selçuk Üniversitesi stadına 
ilgisi büyüktü.
n HABER MERKEZİ

‘Bizi birleştirecek
adalettir, ahlaktır’

Genç muhasebeciler 
meslekten soğutuluyor

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, Anadolu Eği-
tim ve Davet Gönüllüleri Platfor-
mu’nun Afyonkarahisar’ın Sandıklı 
ilçesinde bir otelde düzenlediği İs-
lam Dünyası Birliktelik Modelleri 
ve Gelecek Persfktifi seminerin-
de, Türk milletinin, yüzyıllardır 
İslam’ın bayraktarlığını yaptığını 
söyledi.  Allah’tan, ihlas ve samimi-
yetle hizmet etme niyazında bulu-
nan Görmez, “Avrupa’nın içinde 30 
milyonu aşkın Müslüman var ama 
asimilasyona ve İslamofobik nefre-
te muhatap olmaya devam ediyor. 
Amerika, Kanada ve Avustralya’da 
dünyanın her tarafında azınlıklar 
var. Endonezya ile Avustralya ara-
sında küçük küçük adacıklar var. 
Bu adacıkların her birinde Müs-
lüman azınlıklar, topluluklar var. 
Her tarafta azınlık şeklinde Müslü-
manlar var. Ayrıca bunlar da büyük 
oranda sahipsiz.” diye konuştu.

Görmez, ümmetin vahdetinin 
önündeki engellere işaret ederek, 
şöyle devam etti:

“İstikbalimizi karartan bir en-
gel. Bizi birleştirmeye, kardeş 
kılmaya gelen dinin; cüzi, ferdi, 
anlamsız, beyhude meselelerden 
dolayı tefrikaya, gruplara, hiziple-
re ayıran bir unsura dönüşmesi... 
Büyük medeniyetlerin çöküş ve 
çözülüş dönemi, ‘din tartışması’ de-
diğimiz lüzumsuz din tartışmaları 
üzerinden ümmetin parçalanması 
ve bölünmesi... Halbuki bizi bir-
leştiren, ‘La ilahe illallah, Muham-
meden Resulullah’, gerisi teferruat. 
Bizi birleştirecek adalettir, ahlaktır. 
Bizi birleştirecek İmamı Azam Ebu 
Hanife’nin muhteşem bir tespit ile 
ortaya koyduğu en büyük birlik, ehli 
kıble. ‘Ehli kıble, tekfir edilemez il-
kesi’ ne büyük bir ilkeymiş. ‘La ila-
he illallah, Muhammeden Resulul-
lah’ diyen tekfir edilemez ilkesi ne 
büyük bir ilkeymiş. ‘Allah’tan vahiy 
geldiğine iman eden kim olursa ol-
sun tevhidinden ve yorumundan 
dolayı dışlanamaz ve tekfir edile-
mez’. Peki biz hangi konu üzerinde 
bölündük. Önce imamet, siyaset 

meselesi üzerinden Şii ve Sünni 
olarak ayrıldık ve o derinleşerek 
devam etti. Sonra başka ırkçılık-
larla buluştu. Bugün bunlar ayrıca 
başka ırkçılıklar ile buluşarak yolu-
na devam ediyor. Sonra mezhepler 
üzerinden, İslamı anlamamızı sağ-
layacak, kolaylıklar getiren büyük 
külliyeler, fakülteler olduğu halde 
onlar üzerinden bölündük.”

İslam’ın temel kaynakları üze-
rinden bölünmenin devam ettiği-
ne dikkati çeken Görmez, şunları 
kaydetti: “Kur’ancılar ve hadisciler’ 
çıktı ortaya. İslam’ın birbirinden 
asla ayrılmayacak olan Kur’an-ı 
Kerim ve sünnet üzerinden bölün-
dük ve parçalandık. Sonra irade ve 
kudret üzerinden bölündük. Ke-
lami meseleler üzerinden tartıştık 
ve parçalandık. Gönül terbiyesi 
mektebi olarak düşündüğümüz, 
Afrika’nın tamamına Endonez-
ya’ya, Hindistan’a İslam’ı götüren 
tasavvufi hareketler üzerinden bö-
lündük parçalandık. Sonra siyasi 
bölünmeler, parçalanmalar... Şu 
sıra cemaat meselesi konuşuluyor 
ve tartışılıyor. Sağlıklı konuşmak 
için büyük resme bakarak okumak 
lazım. İslam dünyasında en büyük 
tehlike, cemaat kavramının üm-
met kavramının önüne geçmesidir 
ama bir cemaat kendisini ümmetin 
bir tuğlası olarak görüyor ise elini 
öpmek lazım. Birliğe hizmet edi-
yorsa, tefrikaya girmiyorsa, İslamın 
kürsüsünü bölmek ve parçalamak 
için kullanmıyor ve dilini tekfir kılıcı 
olarak kullanmıyorsa saygı duymak 
lazım.” n AA 

Yumurta fiyatlarının aşırı artması vatandaşların tepkisine yol açtı. Ancak fiyat artışını maliyet 
artışına bağlayan üretici, yumurtanın fiyat artışıyla birlikte değerini bulduğunu savunuyor 

Yumurta değerindeymiş!

Vatandaşların temel ihtiyaçları 
arasında yer alan yumurta fiyatları 
cep yakıyor. Son bir yılda yumurta 
fiyatları yüzde 100’e yakın bir ora-
nında artmış durumda. Özellikle 
son birkaç haftadır fiyatların biran-
da yükselmesine vatandaşlar tepki 
gösterirken, yumurta üreticileri ise 
durumu girdi maliyetlerinin yüksel-
mesine bağlıyor. Türkiye Yumurta 
Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı 
İbrahim Afyon, yumurta üreticileri-
nin uzun bir süre zararına yumurta 
sattıklarını ancak yapılan artışla üre-
ticinin maliyetlerini yeni karşılama-
ya başladığını savundu. 

‘ZAM, ÜRETİCİYİ 
KURTARMAYA BAŞLADI’

Yumurta fiyatlarındaki artışı 
değerlendiren YUM-BİR Başkanı 
İbrahim Afyon, ani yükselmenin 
vatandaşlar tarafından aşırı olarak 
algılandığını ancak durumun öyle 
olmadığını söyledi. Artışlardan önce 
üreticinin zarar ettiğinin altını çizen 
Afyon, “Yumurta bize göre paha-
lı değil. 1 kilo yumurtanın fiyatı en 
pahalı yerde 8,5-9 TL. Üreticinin za-
rar ettiği rakamlara göre baz alırsak 
evet yüzde 100’e yakın zam oldu. 
Ancak bu zam yapılmamış olsay-
dı üretici zarar ediyordu. Gelen bu 
yaklaşık yüzde 100’lük zamla üretici 
maliyetini yeni kurtarmaya başladı. 
Yumurta fiyatları artık durağan se-
viyeye geldi. Yani değerindi buldu 
diyebiliriz. Artık daha fazla bir yük-
sel beklemiyoruz. Ancak şuanda ka-
pasite düşüklüğünden verim kayıp-
larından kaynaklanan bir arz açığı 

var.  Fiyatlarda malumunuz üzere 
arz-talep dengesinden etkileniyor. 
Bu arz bir iki hafta sürer. Birkaç haf-
ta içerisinde dengeyi bulduğu za-
man fiyatlar yine makul seviyesine 
oturur” diye konuştu. 

MARKETLERDEKİ FİYAT 
FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Marketlerdeki yumurta fiyatla-
rında oluşan aşırı farklara da açıklık 
getiren Başkan Afyon, ulusal mar-
ketlerin koydukları kar marjı üze-
rinden bu durumun ortaya çıktığını 
söyledi. Afyon, “Ulusal marketlerde 
kar marjı yüzde olarak hesaplanır. 
Onlar yüzde 25 kar marjını bilirler. 

25 kuruşun yüzde 25’i ile 30 kuru-
şun yüzde 25’i makası açıyor. Mar-
ketler üretici zarar ederken de yüzde 
25 kazanıyor, üretici yüzde 10 kar 
ederken de yüzde 25 kazanıyor. Bu-
rada kar marjı yüzde olarak hesap-
landığı için böyle bir durum ortaya 
çıkıyor. Yumurtaya köy tavuğu yu-
murtası, gezen tavuk yumurtası gibi 
değişik adlar takarak afaki rakamla-
ra yumurta satanlar da var. Burada 
önemli olan baz alınan yumurta. 
Baz alınan yumurta üreticinin ticari 
işletmelerin yumurtası ise bu biz-
den çıkışı 40 kuruş seviyesinde ise 
marketler bunu 80 kuruşa kadar 

taşıyorlar. Üreticiden çıkışı 35 ku-
ruşun altındaysa üretici zarar eder. 
35 kuruşun az üzerinde olursa ne 
vatandaş tedirgin olur ne de üretici” 
ifadelerini kullandı. 

‘VATANDAŞ ÜRETİCİNİN 
SIRTINDAN UCUZ YEDİ’

Yumurta fiyatlarının bundan 
sonraki süreçte durumunun ne 
olacağını da değerlendiren Başkan 
Afyon, şu bilgileri verdi: “Yumurta 
öyle bir ürün ki kendi fiyatını kendi 
belirler. Vatandaşın senelik bazda 
ödediği paranın ortalaması her ke-
sim tarafından kabul gören rakam-
dır. Yumurta fiyatları birkaç haftaya 
dengelenir. Yumurta fiyatları ma-
kul seviyede kalır. Bundan başka 
yükselmez. Eğer bizlerin yumurta 
üretim ve tüketim planlaması, ihra-
cat ve ithalat planlamamız olsaydı, 
bunlar hiç yaşanmazdı. Biz ihtiyaca 
göre üretirdik. İhracata göre plan-
lama yapardık. İhtiyaca göre yatı-
rım yapardık. Vatandaşın yiyeceği 
yumurtayı rutin fiyata bağlar idik. 
Vatandaşların sene boyunca yumur-
taya ödediği fiyat ortalaması bizim 
istediğimiz ortalama fiyatıdır. Bu 
rakam ne vatandaşı ne de bizleri ra-
hatsız eder. Vatandaşların 1 kg pro-
teine verdiği rakam ile başka ürün-
leri kıyaslasınlar. Yoktur böyle ürün. 
Vatandaşlar şimdiye kadar yumur-
tayı ucuz yiyorlardı ama üreticinin 
sırtından ucuz yiyorlardı. Yumurta 
fiyatlarımız ise S – Küçük 0,370, M 
– Orta 0,390, L – Büyük 0,400, XL - 
Çok Büyük 0,405 artı KDV.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Celal Emiroğlu 

Prof. Dr. Mehmet Görmez

İbrahim Afyon
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‘İsrail, polis devletine dönüştü’ İsrail, 7 gazeteciyi gözaltına aldı
Muhalefetteki sol eğilimli Me-

retz Partisi milletvekili Raz, İsrail 
güçlerinin dün Yahudi asıllı ABD 
vatandaşı iki aktivisti “Filistin yan-
lısı faaliyetleri ve Başbakan Binya-
min Netanyahu’ya dair görüşleri” 
hakkında Taba Sınır Kapısı’nda 
sorguya çekmesine ilişkin “Haa-
retz” gazetesine değerlendirme-
lerde bulundu. Açıklamasında 
“İsrail’in, görüşleri hükümetle 
uyuşmayan kişilerin alıkonulduğu, 
uzun saatler sorgulandığı bir polis 
devletine dönüştüğünü” söyleyen 
Raz, aktivistlerin takibata maruz 
bırakılmasının İsrail’in insan hak-
ları konusunda giderek dibe bat-
tığının bir başka delili olduğunu 
ifade etti. Öte yandan Meretz Par-
tisi lideri Tamar Zandberg, sınırda 
yaşanan olaya tepki gösterdi.

Zandberg, konuyla alakalı yine 
aynı gazetede yer alan açıklama-
sında, Taba Sınır Kapısı’ndaki ak-
tivistlerin maruz bırakıldığı uygu-
lamayı kınayarak, “Sınırda siyasi 
sorgulamaların durması gerekiyor. 
İsrail bir polis devleti değil. Şin-Bet 
de Başbakan hakkında görüşleri 
araştırmakla görevlendirilmiş bir 

polis gücü değil.” ifadelerini kul-
landı. “Haaretz” gazetesi dünkü 
haberinde, “İsrail İç İstihbarat Ser-
visi Şin-Bet’in, Yahudi asıllı ABD 
vatandaşı sol eğilimli insan hakları 
aktivisti Simone Zimmerman ile 
arkadaşı ABD’li Abigail Kirsch-
baum’u Mısır ile İsrail arasındaki 
Taba Sınır Kapısı’nda 3 saat bekle-
terek, Filistin yanlısı faaliyetleri ve 
Başbakan Binyamin Netanyahu’ya 
dair görüşleri hakkında sorgula-
dığını” belirtilmişti. İsrailli insan 
hakları örgütü Gisha Seyahat Öz-
gürlüğü Hukuk Merkezi’nde (Gis-
ha Legal Center for Freedom of 
Movement) çalışan Simone Zim-
merman, olayın ardından Twit-

ter’dan yaptığı açıklamada, insan 
hakları kurumunda çalıştığı için şu 
an İsrail’de çalışma vizesiyle yaşa-
dığını ifade etmiş, sınırda “İsrail’e 
gelme sebebi, Yahudilerle değil 
de Filistinlilerle çalışması ve siyasi 
görüşleri” hakkında sorgulandığını 
aktarmıştı.

İsrail resmi makamlarından ise 
konuya ilişkin herhangi bir açıkla-
ma yapılmadı. 

Daha önce de İsrail makamları 
“Filistinlilere destek verdiği” ge-
rekçesiyle ABD vatandaşı Yahudi 
bazı insan hakları savunucularının 
ülkeye girişine izin vermemiş, ak-
tivistleri sınır dışı etmişti.  
n AA

İsrail güçleri tarafından son 
bir hafta içinde gözaltına alınan 
Filistinli gazeteci sayısı 7’ye yük-
seldi. Filistin Esirler Cemiyetinden 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu 
Kudüs’ün farklı bölgelerinde 15 
Filistinliyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan kişiler ara-
sında Ramallah ile Eriha şehirleri 
arasında yolculuk yaptıkları sırada 
yolda Yahudi yerleşimcilerin sal-
dırısına uğrayan Filistinli bedevi 
aileleri korumak isteyen Filistinli 
4 kardeşin de bulunduğu kayde-
dildi. 

Saldırıya uğrayan bedevi ai-
leleri korumak isteyen Filistinli 4 
kardeş ile Yahudi yerleşimciler 
arasında arbede yaşandığı, İsrail 
güçlerinin ise saldırganlar yerine 
saldırıya uğrayan aileleri korumak 
isteyen Filistinli kardeşleri gözaltı-
na aldığı ifade edildi.

Öte yandan gözaltına alınan-
lar arasında “Filistin TV”de görev 
yapan ve Doğu Kudüs’te yaşayan 
Nadir Baybars adlı Filistinli bir ga-
zetecinin de bulunduğu belirtildi.

Nadir Baybars, İsrail güçleri-

nin son bir haftada gözaltına aldığı 
Filistinli 7’nci gazeteci oldu. 

İsrail askerleri, sabah saat-
lerinde “TRT Arapça” kanalına 
da hizmet veren serbest gazeteci 
İbrahim Rantisi’yi Batı Şeria’daki 
evinde gözaltına almıştı.

Geçen pazartesi günü Batı Şe-
ria’nın Ramallah kentinde Lübnan 
merkezli “Al-Quds” televizyonu 
için serbest muhabirlik yapan 4 
Filistinli gazeteciyi gözaltına alan 
İsrail güçleri, 1 Ağustos’ta da Nab-
lus kentine bağlı Zavata köyünde 
“Quds Press” adlı haber ajansında 
görevli bir gazeteciyi evinden gö-

zaltına almıştı. 
Arap dünyasından gazeteci ve 

yazarları bir araya getiren Gaze-
tecileri Destekleme Komitesi, bu 
ayın başında yaptığı açıklamada, 
İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
gazeteci sayısının 27’ye ulaştığını 
belirterek, bunlardan 2’sinin has-
ta, 5’inin ise idari olarak gözaltında 
tutulduğunu aktarmıştı. 

Filistin Esirler Cemiyetinin 
verilerine göre İsrail hapishane-
lerinde 513’ü ömür boyu hapse 
mahkûm edilen yaklaşık 6 bin Fi-
listinli bulunuyor.
n AA

İran Dışişleri Bakanı Muham-
med Cevad Zarif, ABD’nin yarın 
devreye girecek ilk aşama yaptırım-
larının ülkenin sivil havacılık sektö-
rünü hedef almasına tepki gösterdi.

ABD’nin İran’a yönelik ilk yaptı-
rım paketi devreye giriyor

İran’da Gazeteciler Günü mü-
nasebetiyle düzenlenen törende 
konuşan Zarif, “İran halkını düşü-
nüyorsanız neden getirdiğiniz yap-
tırımların ilk aşaması sivil havacılığı 
hedef alıyor?” dedi. İranlı Öğrenciler 
Haber Ajansı ISNA’nın haberine 
göre, ABD’nin tek taraflı yaptırımları 
nedeniyle İran’ın zor bir dönemden 
geçtiğini belirten Zarif, şunları söy-
ledi:

“Hassas dönemler geçirdiğimiz 
doğrudur ve ABD’nin zorbalığı ve 
ekonomik baskıları bazı sorunla-
ra yol açabilir ancak gerçekte ABD 
dünyada izole edilmiştir. Bugün 
herkes İran’ın yalnızlığından değil, 
Trump’ın izole edilmesinden söz 
ediyor.”

İran’ın ekonomik baskı ve teh-

ditlerle politikalarının değişmeye-
ceğini vurgulayan Zarif, ABD’nin 
uyguladığı yaptırımlardan en çok 

zararı halkın gördüğünün de bir 
gerçek olduğunu ifade etti. ABD 
Başkanı Donald Trump’ın ön koşul-

suz görüşme teklifine de değinen 
Zarif, İran’ın müzakere masasını 
hiçbir zaman terk etmediğini ancak 
Trump’ın müzakerelerde ciddi oldu-
ğuna kimsenin inanmadığını belirtti. 
Konuşmasında ABD ile birlikte İsrail 
ve yaptırımları destekleyen Suudi 
Arabistan’ı da hedef alan Zarif, bu üç 
ülkenin dünyada şiddet, zorbalık ve 
güvensizliğin sembolü haline geldi-
ğine dikkati çekerek, “İsrail ve düş-
manlar İran adındaki ülkenin yok 
edilmesi için seferber oldu ancak bu 
boş bir hayalden öte bir şey değil.” 
ifadelerini kullandı. ABD Başkanı 
Donald Trump’ın, nükleer anlaşma-
dan tek taraflı olarak çekilmesinin 
ardından açıklanan yaptırımların ilk 
aşaması yarın itibarıyla devreye gi-
riyor.

İlk yaptırım paketinin uygulan-
masıyla İran hükümetinin, ABD 
doları satın alması, altın ve değerli 
madenlerle ticaret yapması yasak-
lanıyor. Yaptırımlar kapsamında 
İran’ın uçak ve uçak parçası ithalatı 
da engelleniyor. n AA

Almanya’da Türk 
taksiciye ırkçı saldırı

Manipülasyon gerekçesiyle 
İran’da 45 kişi tutuklandı

Almanya’nın Köln kentinde 20 
yıldır taksicilik yapan Celal Kaya, 
taksiye binen Alman müşterisinin 
önce ırkçı ifadelerine maruz kaldı, 
ardından saldırıya uğradı. 

Köln’ün Porz semtinde cumar-
tesi gecesi duraktan aldığı üç Al-
man müşteriden birinin saldırdığı 
44 yaşındaki Kaya, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 3 gün iş göre-
mez raporu aldığını ve saldırgan 
hakkında suç duyurusunda bulu-
nacağını söyledi.

Olay gecesi yaşananları anla-
tan Kaya, “Gece 02.30 sularında 
üç müşteriyi aldım ve gidecekleri 
yere götürken arabada müziğin 
sesini açmamı istediler. Sesi biraz 
açtım ancak arkadaki alkollü kişi 
sesi daha çok açmamı istedi. Ben 
de çevreyi rahatsız etmemek adına 
kibarca bunun mümkün olmadığı-
nı söyledim, bunun karşısında işin 
rengi değişti.” dedi.

Kaya sözlerine şöyle devam 
etti:  “Şahısların kriminal ve alkollü 
olduklarını gördüğüm için sürekli 
alttan almaya başladım. Evlerinin 
önüne geldiğimizde arkadaki kişi 

iyice zıvanadan çıktı. Bana ‘Pis 
yabancı’, ‘Hamam böcekleri’, ‘Al-
manya’yı terk edin, anavatanını-
za defolun’ gibi sözler söylemeye 
başladı. Ben aracın içinde heykel 
kesildim ve araçtan inmesini is-
tedim. Arka kapıdan inip kapımı 
hışımla açarak bana yumrukla 
saldırdı. Kendimi direksiyonda 
savunamadığım için önce kafamı 
kollarımla saklayarak dışarı çıktım 
ve kendimi savunmaya başladım. 
Öldürürcesine gelen darbe ve 
yumruklarla yere yıkıldım. Bu es-
nada diğerleri olaya müdahil oldu 
ve bizi ayırmaya çalıştı ama bu ara-
da kimden geldiğini göremediğim 
birkaç yumruk daha yedim.” Olay 
yerine gelen polisin durumu kont-
rol altına aldığını ifade eden Kaya, 
daha sonra hastaneye giderek üç 
gün iş göremez raporu aldığını ve 
bugün de saldırgan hakkında suç 
duyurusunda bulunacağını ifade 
etti. Kaya, Almanya’da ırkçılığın 
son dönemde yükselişe geçtiği-
nin altını çizerek, özellikle Türk ve 
Müslümanlara karşı ciddi bir öfke 
olduğunu dile getirdi. n AA

Yargı Erki Başkanvekili ve Söz-
cüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 
bugüne kadar döviz piyasasında 
usulsüzlük ve manipülasyon yap-
tıkları tespit edilen 45 kişinin tu-
tuklandığını açıkladı.  Soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan şüp-
helilerden bazılarının kefaletle ser-
best bırakıldığını aktaran Ejei, “Bir 
kaç soruşturma dosyası kapsamın-

da şu ana kadar 45 kişi tutuklan-
dı.” dedi. Ejei, söz konusu kişiler 
hakkında en kısa zamanda mahke-
me sürecinin işleyeceğini belirtti. 
İran Merkez Bankası Döviz Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ahmed Irak-
çi, dün, “yolsuzluk” suçlamasıyla 
tutuklanmıştı. Irakçi, yolsuzluğa 
karıştığı ileri sürülerek cumartesi 
günü görevden alınmıştı. n AA

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, Tuzhurmatu’daki istikrarın temin edilmesi için aldıkları 
güvenlik tedbirlerinin ardından bölgedeki terör saldırılarının durma noktasına geldiğini ifade etti

Türkmenler 15 yıl aradan 
sonra istikrara kavuştu

Irak’ın Salahaddin vilayetindeki 
Türkmen Tuzhurmatu ilçesi, ABD 
işgalinden sonra ilk defa en istikrar-
lı ve terör olaylarından uzak güven-
li günlerini yaşıyor.  Türkmenlerin 
çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu 
İlçesi Polis Müdürü Hüseyin Ali, 
Tuzhurmatu’daki istikrarın temin 
edilmesi için aldıkları güvenlik ted-
birlerinin ardından bölgedeki terör 
saldırılarının durma noktasına gel-
diğini ifade etti.  Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge 
güçlerinin yaklaşık 10 ay önce ilçe-
den çekilmesinin ardından, terör 
olaylarında gözle görülür bir azal-
manın gerçekleştiğini belirten Ali, 
“Irak merkezi hükümetine bağlı or-
tak güçlerin, 16 Ekim 2017’de Tuz-
hurmatu’da operasyon düzenleme-
si ve güvenliği tekrar sağlamasının 
ardından bölgedeki terör saldırıları 
yüzde 90 azaldı” dedi. 

ABD’nin, Irak’ı işgal ettiği 2003 
yılından bu yana Tuzhurmatu’nun 
ilk defa istikrarlı bir döneme girdi-
ğini dile getiren Ali, siyasi partilere 
ait silahlı güçler, Peşmerge ve IK-
BY’ye bağlı asayiş güçlerinin çe-
kilmesiyle birlikte ilçenin rahat bir 
nefes almaya başladığını ifade etti. 
Irak merkezi hükümetine bağlı or-
tak güçlerin, 16 Ekim 2017’de Ker-
kük başta olmak üzere tartışmalı 
bölgelerde operasyon düzenleme-
si sonucu, Peşmerge Tuzhurma-
tu’dan çekilmişti. 

Terör örgütü DEAŞ’ın, Irak’ın 
üçte birini ele geçirmesinden tam 
bir yıl sonra, Tuzhurmatu’daki güç 
çekişmesi nedeniyle Haşdi Şabi ve 
Peşmerge güçleri arasında Ağustos 

2015’te şiddetli çatışmalar patlak 
vermişti. 

DEAŞ’a karşı aynı cephede yer 
alan Haşdi Şabi ve Peşmerge’nin, 
Tuzhurmatu’da günlerce süren ça-
tışması sonucu hayatını kaybeden-
ler ve yaralananlar olmuştu. 

Her iki taraf arasında, ilçenin 
bir kırılma noktası haline gelmesi-
nin arkasındaki sebep ise Kürtlerin 
bölgenin, IKBY’nin bir parçası oldu-
ğunu savunması. Irak’ın Saddam 
Hüseyin sonrası ABD öncülüğünde 
2005 yılında hazırlanan anayasası-

na göre Tuzhurmatu; Erbil ve Bağ-
dat arasındaki tartışmalı bölgeler-
den biri.

Bu nedenle, Erbil ve Bağdat 
arasındaki tartışmalı bölgelerde 
yaşanan çatışma kıvılcımı ilk defa 
Tuzhurmatu’da kendini göstermiş-
ti.

PEŞMERGE ÇEKİLDİ, 
15 YIL ARADAN SONRA 

TÜRKMEN KAYMAKAM ATANDI 
Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve 

Arapların da yaşadığı Tuzhurmatu 
daha önce Kerkük’e bağlıydı an-

cak Türkmen coğrafyasının tahrip 
edilmesi ve demografisinin değiş-
tirilmesi amacıyla ilçe daha sonra 
Salahaddin’e bağlandı. 

Salahaddin ve Kerkük arasın-
daki bölgede yer alan Tuzhurmatu, 
Bağdat-Erbil ana yolu üzerinde ol-
ması itibarıyla güvenlik açısından 
stratejik bir konuma sahip. 

İlçeye, 2003’ten sonra sade-
ce Kürt bir kaymakam atanıyordu 
ancak, ilk defa geçen hafta Bağdat 
tarafından bir Türkmen kaymakam 
atandığı bildirilmişti. n AA

İran’dan ABD yaptırımlarına tepki
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Emine ve Servet dünyaevine girdi
Konya basının tanınmış isim-

lerinden Emine Gıynaş ve Servet 
Çolak dünyaevine girdi.

Ganime- Abdullah Gıynaş çif-
tinin kızı Emine ile Hayriye-Halit 
Çolak çiftinin oğlu Servet dün-
yaevine girdi. Ereğli Site Düğün 
Salonu’nda gerçekleşen düğün 
törenine Gıynaş ve Çolak ailele-
rinin sevenleri yakınları ile çok 
sayıda davetli katıldı. Çiftin ni-
kahını Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven kıydı. Gıynaş ve 
Çolak aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak hayırlı olsun dilekle-
rini kabul ettiler. Düğüne katılan 
misafirler Emine ve Servet ile 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak Gıynaş 
ve Çolak ailelerini tebrik eder, 
Emine ve Servet’e bir ömür boyu 
mutluluklar dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik ucuz konut projesini değer-
lendiren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, “Ucuz konut 

projesi iyi ama ulaşım açısından da elverişli olması gerekir” dedi

Dövizdeki hareketlilik konut fiyatlarına da yansıdı. Uzmanlar 
yılbaşının ardından konut fiyatlarının tekrar yükselebileceğini 

belirterek ev almanın tam zamanı olduğuna dikkat çekti

‘Ucuz konutlar için 
ulaşım düşünülmeli!’

‘Konut fiyatları 
yeni yılda artabilir!’

Geçtiğimiz günlerde Konya’ya 
ziyaretlerini gerçekleştiren Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
Konya’ya ucuz konut müjdesi verdi. 
Kurum, Konya’nın şehircilik anla-
mında düzenli bir şehir olduğunu 
ifade ederek “Alt gelir grubu vatan-
daşlarımıza yönelik, onların alabile-
ceği bir konut çalışmamız olacak” 
demişti. Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan uzmanlar, yapıla-
cak olan konut projesinin dar ve orta 
gelirli vatandaşlar için iyi olacağını 
ancak projelerin şehir merkezine 
yakın olması gerektiğine dikkat çek-
ti. Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, “Meram Gödene 
TOKİ evleri şehir merkezine olduk-
ça uzak. Organize Sanayisinde çalı-
şan bir vatandaşımız 2 ulaşım aracı 
ile gitmek zorunda kalıyor. Bundan 
dolayı yeni yapılacak olan projelerin 
ulaşım açısından uygun olması ge-
rekir” dedi. 

“YAPILACAK OLAN KONUTLARIN 
ULAŞIMI ÇOK ÖNEMLİ”

Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, dar ve orta gelirli va-
tandaşlar için yapılacak olan konut 
projesinin son derece önemli oldu-
ğunu dile getirdi. Altınay, yapılacak 
olan konutların şehir merkezine ya-

kın olması ve ulaşım noktasında sı-
kıntısının olmaması gerektiğinin de 
altını çizerek, “Dar ve orta gelirli va-
tandaşlarımız için devletimiz TOKİ 
önceliğinde bir takım yatırımlar 
yapmaya devam ediyor. Konya için 
bu uygulamanın iyi olacağını düşü-
nüyoruz. Yalnız burada en önemli 
olan nokta ulaşım ağlarının merke-
ze yakın olmasıdır. Örneğin; Meram 
Gödene TOKİ evleri şehir merkezi-
ne oldukça uzak. Organize Sanayi-
sinde çalışan bir vatandaşımız 2 ula-
şım aracı ile gitmek zorunda kalıyor. 
Dar gelirli vatandaşlara devletimizin 
öncülüğünde yerleri iyi tespit edile-

rek yardımcı olunursa çok iyi olur. 
Ulaşım ve altyapı çok önemlidir. 
Çünkü vatandaşlar neredeyse kira 
ücreti kadar ulaşım ücreti ödemek 
zorunda kalıyor” diye konuştu. 

“GAYRİMENKULE YATIRIM 
YAPMAYA DEVAM EDİN”

Emlak piyasasını da değerlendi-
ren Altınay, Okulların kapalı olması 
nedeniyle kiralık ev noktasında so-
runların yaşandığını dile getirerek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Okulların kapanması ve üniversi-
teye kayıt yaptıran öğrencilerimizin 
ev talep etmemelerinden dolayı 
zaman zaman kiralık ev noktasında 
sorunlar yaşayabiliyoruz. Fakat, ya-
tırım yapacak olan vatandaşları ko-
nuta yönlendirirsek, ihtiyaç fazlası 
konut satın alan vatandaşlar kiralık 
ev sorununa çözüm üretmiş olurlar. 
Ülkemiz 24 Haziran seçimlerinden 
daha yeni çıktı. Konya Emlakçılar 
Odası olarak bütün vatandaşlarımızı 
gayrimenkul sektörüne yatırım yap-
malarını bekliyoruz. Konya, konut 
fiyatlarında Türkiye’nin en ucuz şe-
hirlerinden bir tanesi. Vatandaşlar, 
Konya Emlakçılar Odası üyesi ol-
mayan hiçbir emlak ofisinden alım, 
satım, kiralama yapmasınlar”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Dövizin yükselmesi ile birlikte ar-
tan malzeme fiyatlarından dolayı ko-
nut satışları neredeyse durma nokta-
sına geldi. Konut fiyatlarında ki yüzde 
50’lere varan artışlar, hem müteah-
hitleri hem de konut alacak olanları 
zor durumda bıraktı. Vatandaşlar, 
satılık konutlara talebin azlığından 
dolayı kiralık ev bulmakta da zor-
luk çekiyor. Bu şartlar altında inşaat 
sektörünün önümüzdeki iki yıl daha 
böyle devam edebileceğini dile geti-
ren İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, 
“Şuanda konutun bir yatırım aracı ol-
maktan çıktığını görüyoruz. Aynı sıfır 
araçlarda uygulanan teşvikler gibi 
konutlara da teşviklerin uygulanma-
sı gerekiyor” dedi. Konut fiyatlarının 
yılbaşından sonra daha da artabile-
ceğini belirten Konya Müteahhitler 
Birliği (KOMÜT) Başkanı Şaban To-
pal ise, “Şimdi vatandaşlarımız için 
ev almanın tam zamanı diyebiliriz” 
diye konuştu. 

“KREDİ FAİZLERİNİN YÜKSEKLİĞİ 
KONUTUN ÖNÜNÜ KESTİ”

İnşaat sektöründe ki durağanlı-
ğı, kredi faizlerinin yüksek olmasına 
bağlayan, İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Süleyman Ka-
mil Akın, Konutun bir yatırım aracı 
olmaktan çıktığını belirtti. Arz ve ta-
lebinde doğru dengelenmesi gerek-
tiğini ifade eden Akın, “Kredi faizle-
rinin yüksek olması inşaatları durma 
noktasına getirmiştir. Maliyetlerin 
yaklaşık olarak yüzde 40 artmasın-
dan dolayı sektör daraldı. Bu şartlar 
altında da inşaat sektörünün yürü-
mesine imkân yok diyebiliriz. Kredi 
faizleri normal seyrine dönmedikten 
sonra, önümüzdeki 2 yıl bu sektörün 
böyle devam edeceği kanaatindeyiz. 
Kimsenin de bu sektörden beklentisi 
olmasın inşaatlar birer harabe hali-
ne gelecek. Müteahhitlerin bir kısmı 
gazdan ayağını çekti, bir kısmı da fre-
ne bastı. Herkes mecburen piyasa-
nın oturmasını bekleyecek. Örneğin; 
bir suntanın tabağı, yüzde 100 artış 
yaşadı. Demir ve beton fiyatları za-
ten uçtu diyebiliriz. İnsanlar şuanda 
önünü göremiyor, bundan dolayı da 
konut alışlarını erteliyor. Şuanda ko-
nutun bir yatırım aracı olmaktan çık-

tığını görüyoruz. Aynı sıfır araçlarda 
uygulanan teşvikler gibi konutlara da 
teşviklerin uygulanması gerekiyor.  
Konya’da kiralık daire yok ama her 
yerde satılık daire var. Arz talep ola-
yını da doğru dengelememiz lazım. 
Kampüs Bölgesinde 1+1 konutlar 
gerçekten ihtiyaçtı ve yapıldı” diye 
konuştu. 

“MALZEME FİYATLARI, 
KONUTTA YÜZDE 50’LERE VARAN 

ARTIŞLARA NEDEN OLDU”
Konya Müteahhitler Birliği (KO-

MÜT) Başkanı Şaban Topal, inşaat 
malzemelerinde yaşanan artışların 

konut sektöründe yüzde 50’lere va-
ran yükselmeleri beraberinde getir-
diğini belirtti. Topal, seçimlerinde 
sektöre etkisinin olduğunu dile ge-
tirerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “İnşaat alanına giren bütün 
malzemeler de aşırı bir fiyat yüksel-
mesi oldu. Buda ister istemez daire 
maliyetlerinde yüzde 50’lere varan 
bir artış meydana getirdi. Hem konut 
fiyatları, hem malzeme fiyatları hem 
de işçilik giderlerinde artışlar yaşan-
dı. Ekonomik durgunluk sebebiyle 
de konut satışların tamamen kesildi. 
24 Haziran seçimlerini atlattık ancak 
ikinci bir yerel seçimler var. İnşaat 
sektörünün daha da gerileyeceğini 
düşünüyorum.”

“YILBAŞINDAN SONRA KONUT 
FİYATLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR”

Konut alacak olanların yılbaşın-
dan önce alması gerektiğinin uyarı-
sında bulunan Topal, fiyatların daha 
da yükselebileceğini ifade ederek, 
“Yılbaşının ardından, yeni yapılan 
binaların fiyatları mutlaka artacak. 
Şimdi vatandaşlarımız için ev alma-
nın tam zamanı diyebiliriz. Konuttaki 
bürokrasinin çok fazla olması konut 
piyasasını etkileyen etkenlerden bir 
tanesidir. Arsa oranları zaten Kon-
ya’da çok üst seviyelerde. Arsa sahip-
leri ve taşeronlar zengin olurken mü-
teahhitlerin durumu kötü.  Sektörde 
ki daralma birazda müteahhitlik ya-
sasının olmayışından kaynaklanıyor. 
Müteahhitlik yasasının biran önce 
çıkması gerekiyor. Yasa ile piyasanın 
biraz daha rahatlayacağını düşünü-
yoruz. Lokomotif sektör olan inşaat 
sektörü duraklamaya geçtiği zaman 
diğer sektörlere de yansıması oluyor” 
dedi.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

MEDAŞ, eğitim yatırımlarını sürdürüyor
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(MEDAŞ), Karatay Üniversitesi bir-
likteliğinde devam eden “Sektör 
Danışmanlığı” projesiyle eğitime 
yatırımlarını sürdürüyor.  ME-
DAŞ’ın alanında uzman çalışanları 
tarafından, üniversite öğrencilerine 
danışmanlıklar verilirken, öğrenci-
lere elektrik dağıtım sektörünü işin 
mutfağında inceleme imkanı da 
sunuluyor. MEDAŞ Genel Müdü-
rü Erol Uçmazbaş ve KTO Karatay 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bilge Afşar, TRT Haber’de Akıl-
lı Tercih programında Alev Nallar 
Emiroğlu’nun konuğu oldu. Sektör 

Danışmanlığı projesinin detaylarının 
konuşulduğu programda MEDAŞ 

Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “Biz 
iş dünyası olarak yabancı dili iyi bi-
len, bunun dışında ilgili biri olan, 
farklı konularda kendini yetiştiren 
gençler bekliyoruz. Merak ve ilgi bi-
zim gençlerde aradığımız en önemli 
şeyler. Sektör danışmanlığı proje-
sinde öğrencilere bunları da anlatı-
yoruz. Fakat programın asıl amacı 
öğrencilerin iş yaşamını görmeleri. 
Üniversitede teorik eğitimlerini alır-
ken bir yandan da pratik eğitimlerle 
onları desteklemek çok önemli. Biz 
projeye iki sene önce başladık, proje 
bize ilk geldiğinde çok istekli karşıla-
dık. Çünkü öğrenci arkadaşlarımıza 
faydamız olacaktı. Onlar iş yaşamını 

okurken göreceklerdi. Projeyle işin 
mutfağını görecekler. İşin doğası 
gereği üniversitede alamadıkları 
pratik bilgiyi bu şekilde alacaklar” 
dedi.  Doç. Dr. Bilge Afşar da, “Sek-
tör danışmanlığı projesi aslında usta 
çırak ilişkisini ortaya koyduğumuz 
bir program. Bizim okulda anlattık-
larımızı aynı anda ustalarının yanına 
giderek çırak ilişkisinde teori ve pra-
tiği birleştirmeyi öğreniyorlar. Bunu 
normalde üniversiteden mezun ol-
duktan sonra işe girdiğinde öğreni-
yorlar. Biz bunu 4 sene öne çekmiş 
oluyoruz. Böylece öğrencilerimiz 4 
sene kazanıyor” şeklinde konuştu.
n İHA

Erol Uçmazbaş

Konya Emlakçılar Odası
Başkanı Sedat Altınay

KOMÜT Başkanı Şaban Topal

İMO Konya Şube Başkanı
Süleyman Kamil Akın
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Yeni Malatya Alex 
Song’u bitiriyor

Yeni Malatyaspor transferde dünyaca ünlü orta saha 
oyuncusu Alex Song ile anlaşmak üzere. 

Kamerunlu oyuncuyla görüşme yürüten sarı-kırmızı-
lıların transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. 

Barcelona ve Arsenal gibi Avrupa’nın önemli kulüp-
lerinde forma giyen Alex Song ile görüşme halinde olan 
Malatya ekibinin Kamerunlu oyuncuyla prensipte anlaş-
maya vardığı iddia ediliyor. 

Kadrosuna son olarak Brezilyalı kanat oyuncusu Guil-
herme’yi dahil eden Yeni Malatyaspor, transfer çalışma-
larına devam ediyor. Sarı-Kırmızı takımın gündemine al-
dığı Alex Song ismi camiayı heyecanlandırdı.  Son olarak 
Rubin Kazan’da forma giyen ve kulübüyle kontratı biten 
30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisi elinde. Yıl-
dız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği 
belirtilen Yeni Malatyaspor yönetiminin transferi olumlu 
sonuçlandırmaya yakın olduğu öğrenildi.  n İHA

Sivasspor’dan bir 
transfer daha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor, Brezilya ligi takımlarından Santos’tan 31 yaşın-
daki savunma oyuncusu David Braz’ı 1 yıllık kiralık olarak 
kadrosuna kattı. 

Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip 
Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ile anlaştı. Ül-
kesinde Santos takımında forma giyen başarılı savunma 
oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra satın alma 
opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşmeye imza atacak. 
Kariyerinde 221 maçta forma giyen Braz 14 gol kaydeder-
ken 6’da asist yaptı. 2013 yılında Santos’a transfer olan 
Braz çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi. 

Santos Kulübü’de resmi internet sitesinden yaptığı 
açıklamada Braz’ın Sivasspor’a transferi konusunda an-
laştıklarını duyurdu. n İHA

Kayseri’de Tjaronn 
Chery beğenildi

Kayserispor’un yeni transferi 30 yaşındaki Tjaronn 
Chery, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında oy-
nadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.  Kadir Has 
Spor Kompleksi dış sahada oynanan karşılaşmada yeni 
transfer Tjaronn Chery 20 sırt numaralı forma ile ilk 11’de 
sahaya çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle 
ikinci yarıda kalitesini ortaya koydu. Attığı çalımlar ve 
paslarla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.  Hollan-
da Milli Takımı’nda orta sahada oynayan 1988 doğumlu 
Tjaronn Chery, Çin’in Guizhou Zhicheng takımından kira-
lanarak bir yıllık sözleşme imzalandı.  n İHA

Susic: Beşiktaş maçı daha önemli
Akhisarspor Teknik Direktörü Sa-

fet Susic, Galatasaray’a penaltılarda 
üstünlük sağlayarak TFF Süper Ku-
pa’yı kazanmalarına ilişkin, “Kazan-
dığımız için mutluyum ancak Süper 
Kupa’nın takımlara prestij sağladığı 
kanaatindeyim. Pazar akşamı Beşik-
taş ile oynayacağımız karşılaşmadan 
puan almamız çok daha önemli.” 
dedi.

Susic, dün akşam Galatasaray ile 
oynadıkları karşılaşmayı ve hedefleri-
ni değerlendirdi.

TFF Süper Kupa’nın takımlar için 
prestij niteliği taşıdığına inandığını 
belirten Bosna Hersekli teknik direk-
tör, “Kazandığımız için mutluyum an-
cak Süper Kupa’nın takımlara prestij 
sağladığı kanaatindeyim. Pazar ak-
şamı Beşiktaş ile oynayacağımız kar-

şılaşmadan puan almamız çok daha 
önemli.” diye konuştu.

Susic, Süper Lig’de kendileri-
ni zorlu bir maratonun beklediğini 
ifade ederek, “Bu sezon da ligin ilk 
dört sıralamasının İstanbul’un büyük 
takımları için rezerve edildiğini dü-
şünüyorum. Galatasaray, Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Başakşehir’in yerini 
Trabzonspor’un alabileceğine de ih-
timal vermiyorum.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Akhisarspor’un ligin orta sırala-
rında olmasını hedeflediğini söyle-
yen deneyimli teknik adam, “Geçen 
sezon gibi hayatta kalma mücadelesi 
vermemeliyiz. Türkiye Kupası’nda var 
olmaya ve oynamaya devam ede-
ceğiz. Avrupa Ligi’nde oynamak ise 
büyük bir onur olacak. Avrupa Ligi bi-

zim için önemli bir sınav.” ifadelerini 
kullandı.

Safet Susic, Hırvatistan’ın Rus-

ya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupa-
sı’nı ikinci olarak tamamlamasına şa-
şırmadığını aktararak, “Hırvatistan’ın 

inanılmaz futbolcuları var. Fransa da 
aynı şekilde birinciliği hakeden bir ta-
kımdı.” yorumunu yaptı. n AA

Fenerbahçe avantaj peşinde
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. 

ön eleme turu ilk maçında bugün deplas-
manda Benfica ile karşı karşıya gelecek. 
Luz Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak 
maçı Belarus Futbol Federasyonundan 
Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma  
beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, bugünkü karşılaşma-
da rövanş için avantajlı bir skor almanın 
hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’de Josef de Souza, cezası 
nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. 
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı 
sona eren ancak sezon başı kampının ço-
ğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Ro-
berto Soldado’nun ilk 11’de forma giymesi 
beklenmiyor.

Fenerbahçe’de Salih Uçan, yeni trans-
ferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakat-

lıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail 
Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı 
günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

FENERBAHÇE 
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE HASRET

 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme 
turunda bugün deplasmanda Portekiz’in 
Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fener-
bahçe, 9 sezondur Avrupa’nın bir numaralı 
kupasında yer alamıyor.  Avrupa’nın kulüp-
ler bazındaki en büyük organizasyonunda 
en son 2008-2009 sezonunda yer alan 
sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampi-
yonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. 
ön eleme ve play-off turlarını geçmesi ge-
rekiyor.  UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez 

1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, 
daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-
2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 
sezonlarında bu kupada yer aldı.  Sarı-la-
civertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-
2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 
sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fe-
nerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA 
Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkını 
elde etmesine rağmen “şike soruşturması” 
sebebiyle Avrupa’ya gönderilmedi. Sarı-la-
civertliler, 2013-2014 sezonunda play-off 
turunda elenmesinin hemen ardından, UE-
FA’dan “2 yıl Avrupa kupalarından men” 
cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle 
bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa 
da Avrupa’ya gidemedi. n AA

60 sezonda 
5 şampiyon

Cuma günü start alacak Süper Lig’de heyecanı başladı. 1959 yılında başlayan Süper Lig 60 
sezonda 5 şampiyon çıkardı. En fazla Galatasaray şampiyonluk yaşarken, sadece 5 takımın 

şampiyonluk yaşadığı ligde önümüzdeki yıllarda şampiyon sayısının artması bekleniyor
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıl-

lardaki adıyla Süper Lig’de geride kalan 60 
sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı. 
1959’da başlayan ligde şimdiye dek Gala-
tasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor 
ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini 
yaşayan takım çıkmadı

Lig tarihinde Galatasaray 21, Fener-
bahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bur-
saspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim 
Kurulu kararıyla Beşiktaş’ın, 1959’dan önce-
ki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle 
siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 
15’e ulaşıyor.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON 
ŞAMPİYON GALATASARAY

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 
1. Futbol Ligi’nde ilk şampiyonluğu Fener-
bahçe kazandı. İki ayrı grupta birinciliği elde 
eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki 
statü gereği final maçlarında karşı karşıya 
geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-la-
civertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 61 
yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampi-
yonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 
2017-2018 sezonunda Galatasaray elde etti.

“DÖRT BÜYÜKLER”İN HASRET YILLARI
Ligin genelinde şampiyonluklara am-

bargo koyan “Dört büyükler”, zaman zaman 
mutlu sona ulaşmak için uzun süreler bekle-
mek zorunda kaldı. Beşiktaş, 1966-1967’de 
elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon 
mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezo-
nunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon 
olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun 
süren hasretine de son verdi.

Galatasaray ise 1972-1973’te ligi önde 
tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca 
şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kır-
mızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp 
Derwall yönetiminde şampiyon olarak, bu 
özlemi dindirdi.

“Üç büyükler” arasında şampiyonluk 
için en az süre bekleyen takım ise Fener-
bahçe oldu. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye 

kadarki en uzun süreli şampi-
yonluk hasreti 6 sezon sürdü. 
1988-1989’da şampiyon olan 
Fenerbahçe, 6 sezon bekledik-
ten sonra, 1995-1996’da Carlos 
Alberto Parreira yönetiminde ipi 
göğüsledi.

TRABZONSPOR’UN BÜYÜK 
ÖZLEMİ

Lig şampiyonluğunu İstan-
bul dışına taşıyan ilk Anadolu 
takımı olan Trabzonspor, son 
yıllarda şampiyon olamama-
nın sıkıntısını yaşıyor. Son lig 
şampiyonluğunu 1983-1984’te 
Ahmet Suat Özyazıcı dönemin-
de yaşayan bordo-mavililer, o 
tarihten bu yana geçen 34 se-
zondur şampiyonluğa hasret.

GALATASARAY’IN REKORU
Ligde 21 kezle en çok mutlu 

son ulaşan takım olan Galatasa-
ray, aynı zamanda üst üste en 
çok şampiyonluk yaşayan ekip 
unvanının sahibi.

Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en 
fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih 
Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-
1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 
sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk 
futbol tarihine geçti.

ÜST ÜSTE ÜÇER KEZ 
ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-
1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonla-
rında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 
ve 1980-1981’de, Beşiktaş da 1989-1990, 
1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst 
üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başa-
rısını gösterdi. Fenerbahçe’nin ise şimdiye 
dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.

BURSASPOR TARİH YAZDI
Süper Lig’de 2009-2010 sezonunda 

şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tari-
hinde “Dört büyükler” dışında bu başarıya 
ulaşan 5. takım unvanını aldı. Ertuğrul Sağ-

lam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı 
ekip, aynı zamanda Trabzonspor’un dışında 
şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci 
ekip oldu.

EN ERKEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Türkiye’nin en üst kademe liginde şam-

piyonluğu en erken ilan eden takım unvanı 
Fenerbahçe’ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-
1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında 
bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

EN ÇOK PUAN FARKIYLA 
ŞAMPİYON GALATASARAY

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şam-
piyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu. 
Sarı-kırmızılı ekip 1987-1988 sezonunda 90 
puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki 
Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık 
fark, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasın-
daki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti.

EN ÇOK PUANLA 
ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Ligde en çok puan toplayarak şampiyon 
olan takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekip, 

3 puanlı sistemde 1988-1989 
sezonunda 36 maçta 93 puan 
toplayarak rekor kırdı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON 
BEŞİKTAŞ

Lig tarihinde yenilgisiz tek 
şampiyon Beşiktaş oldu. Si-
yah-beyazlılar, 1991-1992 se-
zonunda 30 maçta 23 galibiyet, 
7 beraberlik alırken sahadan hiç 
yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir 
şampiyonluğa imza attı.

ŞAMPİYONLARDAN İLGİNÇ 
NOTLAR

Ligin 60 yıllık geçmişinde 
şampiyonların diğer ilginç re-
korlarından bazıları şöyle:

- En çok yenilen şampiyon: 
Yedişer yenilgiyle 1980-1981 
sezonunda Trabzonspor, 2017-
2018 sezonunda Galatasaray.

- En çok gol yiyen şampiyon: 
1997-1998 sezonunda 43 golle 
Galatasaray.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 
sezonunda Fenerbahçe (6)

- En az puanla şampiyon olan takım: 
1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39’ar 
puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.

AVERAJLA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR
Ligin geride kalan 60 sezonunda şampi-

yonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu. 1984-
1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş 
ligi 50’şer puanla tamamlarken, gol averajı 
daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyon-
luğa ulaştı. 1985-1986’da ise Beşiktaş, 56 
puanla Galatasaray’ın gol averajıyla önünde 
ligi en önde tamamladı. 1992-1993 sezonun-
da da Galatasaray, bu kez Beşiktaş’ı 66 puan 
ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonlu-
ğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fe-
nerbahçe ile Trabzonspor ligi 82’şer puanla 
tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja 
göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli 
takım şampiyonluğa ulaştı.
n AA
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Sezon başında maç oynamak 
zordur. Hele oyunun sonunda bir 
kupa varsa işler daha zor olabilir. 
Geçen yılın sonunda temposu ile ra-
kipleri birer birer yenerek şampiyon 
olan, ön alanda basan kaybettiğinde 
tekrar çabuk kazanan, rakibi bunaltan, 
hata yapmaya zorlayan bir Galatasa-
ray hatırlıyoruz. 

Ayrıca sezonun özellikle son haf-
talarında atanı ile tutanının formları 
sayesinde işlerini bir hayli kolaylamış-
tı. Ancak bu yıl Şampiyonlar Ligi’ne 
direk gidecek Galatasaray takımının 
ekonomik şartlarının izin vermeme-
si nedeniyle gerekli transferler ya-
pılamadığı gibi, takımdan ayrılmak 
isteyen oyuncuların çokluğu takım 
içi dengelerini bir hayli etkilemiş gö-
züküyor.

Akhisar takımı ise kendisine kupa 
kazandıran hocasıyla yollarını ayırmış 

ama tecrübeli ve ofansif oynatmayı 
seven Saffet hoca ile yola devam ka-
rarı almış….

Akhisar takımının geçen yılki en 
belirgin özelliği 2. Bölgeyi dik ve hız-
lı paslarla geçen, rakip savunmanın 
özellikle beklerin arkasına atılan top-
larla pozisyon üreten yapısı bu yıl da 
işleyecek miydi ?

Maç başladı ve gol oldu, golde 
ceza alanı içindeki 3 Akhisarlı oyuncu-
nun üçü de topa vurdu ve son vuruşu 
yapan SELEZNOV tabelayı değiştirdi. 
Bu arada ceza alanı içinde 7 Galata-
saray’lı oyuncunun hiçbiri topa doku-
namadı.

Sonra Akhisar kaptırdığı her topta 
kendi 1. Bölgesine hızla koşarak alan 
savunması yaptı. İlginç olan da bu 
zaten.. Rakip oyuncuyu karşılamayan 
kendi ceza alanına koşarak savunma 
yapan bir takıma Galatasarak nasıl 

80 dakika pozisyon bu-
lamadan oynadı anlaya-
madım.

İşin ilginç yanı Ga-
latasaray da orta sa-
hasının yumuşaklığı 
nedeniyle rakibine çok 
pozisyon verdi… Akhi-
sar ilk 45 dakikada gir-
diği pozisyonları değer-
lendirse maç erkenden 
3 olacaktı . Galatasaray 
kulübesinde oturan MUĞDAT Akhi-
sar adına sahada olsaydı eğer başka 
başka şeyleri yazıyor ve anlatıyor ola-
bilirdik…

Galatasaray savunması bu yıl, 
bu 4’lü ile çok pozisyon verir. Neden 
mi ? Belki sezon başı diyebiliriz ama, 

ne stoperlerin birbirine 
kademesini, ne beklerin 
merkeze ters kademe 
yardımlarını, ne orta sa-
hanın eksilen savunma-
nın açığını kapatacak altı 
pasa kadar inen koşula-
rını hiçbirini göremedik. 
Sanki hepsine bir hat 
verilmiş o hat üzerinde 
düz bir şekilde idare edi-

yorlar. Akhisar da alan boşaltan koşu 
yapan oyuncu olmayışı Galatasaray’ı 
olası bir hezimetten kurtarıyor. Bir iki 
çapraz koşu veya aldatmalı dripling-
ler bu savunmayı hallaç pamuğu gibi 
atar.

İkinci devre ile Akhisar savunma-
sını kalesine yaklaştırdı, bunun sonu-

cunda baskı yedi ve Fatih Hoca’nın 
“topu rakip kaleye yaklaştırdım, bir 
forvet daha alıp savunmanın denge-
sini bozayım” hamlesi işe yaradı ve 
EREN oyuna girip skoru eşitledi. Bu 
maç içindeki en doğru hamlelerden 
biriydi. Sonrasında Galatasaray’ın 
üretmeyen baskısı, Akhisar’ın cılız 
kontra çıkışları maçı 120 dakikaya ve 
sonunda penaltılara taşıdı.

Akhisar takımını fizik olarak be-
ğenmedim, oyuncuların görüntü-
sü hiç FEET değildi, SELEZNOV ve 
MANU 25. Dakikada ellerini bellerine 
koydular. Belki de bunun sebebi, ek-
sik gördükleri Galatasaray defansının 
arkasına

yaptıkları 50-60 metrelik koşu-
lardır, yine de böyle büyük bir maça 
fiziksel olarak hazır olmadıklarını gör-
düğümü söylemek istiyorum.

Galatasaray da FEGUİLİ ve 

BELHANDA’nın talipleri varsa para 
ediyorlarsa hemen gönderilmeli, 
RODRİGEZ iyi bir oyuncu ama bi-
raz bencilleşmiş ve kendini takımın 
üstünde görüyor görüntüsü vardı. 
GOMİS mi ? O bırakın gideyim diye 
yalvarıyor….

Sözün özü “BU GALATASARAY’A 
ŞAMPİYONLAR LİGİ AĞIR GELİR VE 
FATİH HOCA İLE YÖNETİM ÇOK

HIRPALANIR, AKHİSAR DA LİG-
DE İDARE EDER, AVRUPA DA ÇEKE-
CEĞİ KURA ÖNEMLİ”

Hazır görmüşken zeminle ilgili de 
birkaç cümle kuralım… Kimse, hava 
şartları dolayısıyla zemin kötüleştiğin-
de Atiker Konyaspor’dan pas oyunuy-
la gol beklemesin… Yapıldığından 
beri halı saha kıvamında olan sahanın 
neden bu hale geldiği araştırılmalı. 
Önlemleri alınmalı ve eski kalitesine 
kavuşturulmalı derim.

KUPA SÜPER AMA YA TAKIMLAR

spor@konyayenigun.com
OSMAN DURMUŞ

Emanet kıyafet ile 
altın madalya

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Minikler 
Balkan Judo Şampiyonası’na arkadaşlarından emanet 
aldıkları judo kıyafetleriyle katılan 12 yaşındaki Emine 
İkra Candan ve 11 yaşındaki Sudenaz Buruk, altın ma-
dalya kazandı. Selanik’te 28-29 Temmuz tarihlerinde 
yapılan şampiyonaya Emine İkra ve Sudenaz, Türkiye 
Judo Federasyonu ve Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü ile ailelerinin katkılarıyla gitti. Fiyatı yak-
laşık 750 lirayı bulan ve “judogi” adı verilen kıyafetleri 
olmayınca arkadaşlarından emanet aldıkları kıyafetlerle 
müsabakalara çıkan sporculardan Emine İkra Candan 36 
kiloda, Sudenaz Buruk da 32 kiloda rakiplerini yenerek 
altın madalya aldı. Memleketleri Adana’ya dönen spor-
cular Yavuzlar Spor Salonu’nda yeni şampiyonluklar için 
antrenörleri Yusuf Uncular yönetiminde çalışmalarını 
sürdürüyor. Yusuf Uncular, yaptığı açıklamada, iki spor-
cunun Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu, şimdi 
de Balkan şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Her 
iki sporcunun da şampiyonaya arkadaşlarından emanet 
aldıkları “judogi” ile gittiklerini  ifade eden Uncular, 
“Sporcularımız bu başarıyı çok çalışarak elde etti. Her iki 
sporcumuza destek verildiği taktirde Avrupa şampiyonu 
olacaklarına inancım tam.” dedi. Emine İkra Candan da 
2,5 yıl önce judoya başladığını ve hedefinin Avrupa şam-
piyonluğu olduğunu belirterek, “Müsabakalara gittiğimiz 
illerde masraflarımızı hocamız ve velilerimiz karşılıyor. 
Yunanistan’a giderken federasyon bazı masrafları kar-
şıladı, ailelerimizin de bizlere maddi destekleri oldu. 
Türkiye ve Balkan şampiyonalarına bir bakıma imece 
usulü gitmiş durumdayız. Bizlere de futbol kadar destek 
verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.
n AA

Zeynep Güneş 
yarı finalde

Avrupa Yüzme Şam-
piyonası’nın 4. gününde 
yarışan milli sporcular-
dan Viktoria Zeynep Gü-
neş, yarı finale yükseldi. 

İskoçya’nın Glasgow 
kentinde düzenlenen 
organizasyonun 4. gün 
sabah seansında, erkek-
lerde 200 metre serbest, 
50 metre kelebek, kadın-
larda 200 metre kurbağa-
lama, 100 metre sırtüstü, 
1500 metre serbest ve karışık takım 4x100 metre katego-
rilerinde elemeler yapıldı. 

Kadınlar 200 metre kurbağalamada mücadele eden 
Viktoria Zeynep Güneş, adını yarı finale yazdırdı. Türki-
ye’yi temsil eden diğer yüzücüler ise elendi. n AA

Ümitler Türkiye 
Şampiyonası başladı

Ankara’da düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando 
Şampiyonası başladı. Türkiye Hentbol Federasyonu 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona bin 30’u 
erkek, 709’u kadın olmak üzere toplam bin 739 sporcu 
katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 58, kadınlar-
da ise 57 ve 62 kiloda müsabakalar yapılıyor. Erkekler 
ve kadınlarda sekizer sıklette madalyaların dağıtılacağı 
şampiyona 10 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Başkentte tekvando heyecanı ümitler kategorisinin 
ardından yıldızlarda yapılacak Türkiye Şampiyonası ile 
devam edecek. Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası, 
11-15 Ağustos tarihlerinde yine Türkiye Hentbol Federas-
yonu Spor Salonu’nda düzenlenecek. n AA

Şampiyon güreşçilere coşkulu karşılama
İtalya’nın başkenti Roma’da düzen-

lenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyo-
nası’nda mücadele eden Erkek Serbest 
Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 
bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde 
eden ay-yıldızlı kafile, Roma’dan kalkan 
tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na gel-
di.

Havalimanında basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şam-
piyonayı başarıyla tamamladıklarını be-
lirterek, “Sporcularımız savaştılar. Zaten 
savaşmasalardı, altın madalya almaları 
mümkün değildi. Zorlu bir şampiyona 
oldu ama sporcularımız, çok büyük bir 
başarıya imza attılar. Madalya alan gü-
reşçilerimizi ve teknik ekibi tebrik ediyo-
rum. Dünya Güreş Şampiyonası’nda daha 
büyük bir başarıya imza atacağımıza ina-
nıyorum.” ifadelerini kullandı.

Genç güreşçileri karşılamaya gelen 
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Er-
dem, madalya kazanan sporcuları tebrik 
ettiğini aktararak, “Genç yaşta uluslarara-

sı başarı elde eden sporcularımız, birkaç 
yıl sonra dünya şampiyonaları ve olimpi-
yat oyunlarında kendilerini gösterecekler. 

Ülkemize altın madalya kazandıracak ve 
İstiklal Marşı’mızı okutacaklar. Sancak-
tepe Belediyesi olarak güreşte tesisleşme 

ve altyapıya çok büyük önem vermiştik. 
Altyapıdan gelen Ramazan Sarı ve Arif 
Özen, Avrupa şampiyonu oldu. Onları yü-
rekten kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyorum.” diye konuştu.

Şampiyonada erkekler serbest stil 86 
kiloda altın madalyayı boynuna takan Arif 
Özen, çok mutlu olduğunu kaydederek, 
“Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağım. 
Hedefler her zaman büyür. Hedefim 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları. Desteklerinden 
dolayı başkanımız İsmail Erdem’e teşek-
kür ediyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Erkekler serbest stil 79 kiloda altın 
madalya elden eden Ramazan Sarı ise İs-
tiklal Marşı’nı okuttuğu için mutlu olduğu-
nu ve hedefinin Dünya Şampiyonası’nda 
ay-yıldızlı bayrağı tekrar dalgalandırmak 
olduğunu ifade etti.

Türkiye, erkekler serbest stil, grekoro-
men ve kadınlar olmak üzere 3 kategoride 
yapılan şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 
bronz olmak üzere toplam 13 madalya ile 
tamamladı. Erkek grekoromen ve kadın 
milli takımları, daha önce yurda dönmüştü.
n İHA

‘Anadolu takımının 
kupa alması büyük başarı’
Konya’da oynanan Süper Kupa finali büyük yankı uyandırdı. Şehir dışından binlerce taraftar 

Konya’ya akın ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da maçı izleyenler 
arasındaydı. Kasapoğlu, “Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir” dedi

Konya’da oynanan TFF Süper Kupa 
maçı için şehre gelen Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
çeşitli temaslarda bulundu. Gençlik ve 
Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu Konya’ylı ziyaret etti.

Konya’da oynanan Süper Kupa Fi-
nalini izlemek üzere Yüksek Hızlı Trenle 
Konya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz milli sporcularla birlikte karşıladı. 
Kasapoğlu programına Konya Valiliğini 
ziyaret ederek başladı. Mevlana Türbesi-
ni de ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaş-
larla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çek-
tirdi. Kasapoğlu’nun ziyaretinde; Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansa-
ran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz eşlik etti.

BÜYÜK BAŞARI
Konya Büyükşehir Belediye sdatyu-

munda oynanan TFF Süper Kupa müsa-
bakasında Akhisarspor’un penaltı atış-
ları sonunda Galatasaray’ı mağlup ettiği 
maçın ardından açıklamalarda bulunan 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasa-
poğlu, ”Spor kardeşlik, birlik ve beraber-
lik demek” dedi. 

TFF Süper Kupa müsabakasında ma-
çında Akhisarspor, Galatasaray’ı penaltı 
atışları sonucunda 5-4 yenerek kupanın 

sahibi oldu. Maçın ardından basın men-
suplarına açıklamada bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Lig 
şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası’nın 
sahibinin rekabet dolu maçını izledik. 
Tabii maç uzadı. Oyuncular yoruldular, 
sonunda biri kazanacaktı. Akhisarspor 
kazandı. Tebrik ediyoruz. Bir Anadolu 
takımının kupayı alması bir başarı hika-
yesidir. İnşallah ligde bugün olduğu gibi 
hem centilmence hem de rekabet dolu 
geçer. Tüm takımlarımıza ligde başarılar 

diliyorum. Galatasaray son dakikaya ka-
dar mücadele etti. Galatasaray’ı da tebrik 
ediyorum. Oyuncuların ve taraftarların 
centilmenliği inşallah önümüzdeki sezo-
nu da bu şekilde geçirmemize vesile olur. 
Tüm taraftarlarımıza, sporcularımıza ve 
yöneticilerimize yeni sezon için başarılar 
diliyorum” şeklinde konuştu. 

“SPOR KARDEŞLİK, BİRLİK, 
BERABERLİK DEMEK” 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğ-
lu, “Kulüp başkanlarımızın, oyuncu-
larımızın, taraftarlarımızın hep birlikte 
olumlu yaklaşımları hem sahalarımızı 
hem tribünlerimizi ciddi anlamda güzel 
atmosferlerle iç içe getirecek. Hep be-
raber zevkli, seviyeli maçlar izleyeceğiz. 
Spor kardeşlik, birlik, beraberlik demek. 
Kardeşliği, birliği ve beraberliği arttırıcı 
maçlarda hep birlikte olacağız. Federas-
yonumuzun ‘VAR’ uygulaması da tabii ki 
hakemlerimize yardımcı olacak. Az önce 
ifade ettiğim gibi güzel bir sezon bizleri 
bekliyor” dedi. 
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