
254 bin ağaç 
kurtarıldı

Çomaklar’a 
yardım eli!

Asfalt sorunu
tamamen bitecek

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünü ziyaret ederek 
yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü İl Müdürü Hülya 
Şevik,, Sıfır atık projesi kapsa-
mında,1 yılda yaklaşık 254 bin 
yetişkin ağacın kesilmesinin 
önüne geçildiğini söyledi. 
n SAYFA 3’TE

Konya’da yaşanan olumsuz 
hava şartlarında sel baskınına 
maruz kalan Konya- Çomaklar 
Mahallesini ziyaret eden Ribat 
Eğitim Vakfı Aşevi, vatandaşla-
ra hem manevi destek verirken, 
hem de vatandaşlara helva 
ikram etti. n SAYFA 3’TE

Meram Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerinin sezona 
hızlı başladığını dile getiren 
Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, amaçlarının asfalt 
sorununu tamamen bitirip Me-
ram’ın gündeminden çıkarmak 
olduğunu söyledi. 
n SAYFA 4’TE

04 Başkan Bayındır’dan 
Büyükşehir’e teşekkür 05 TYB Konya’da 

Ayşe Şasa konuşuldu 06 07Ana Baba Günü’nde
biraraya geldiler

Şehit Polis Yalçın’ın
oğlu sünnet oldu
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ASKON Konya Şubesi tara-
fından organize edilen Çatal-
höyük Milli Tarım Zirvesi’nin 
sonuç bildirgesi açıklandı. 
En çarpıcı sonuç maddesi 
ise, “Tarım politikaları, 
günlük siyasi politikaların 
üzerinde konumlandırılmalı-
dır. Tarım teşkilatı özerk bir 
yapı olarak (Merkez Bankası 
benzeri) tasarlanmalı ve 
yapılandırılmalıdır” oldu.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Açıldığı günden buyana tepki topla-
yan ve “Ölüm kavşağı” olarak isim-
lendirilen Aksaray Yolu üzerindeki 
kavşağa hala çözüm bulunamadı. 
Kavşakta yaşanan trafik kazaları va-
tandaşların tepkisine neden olurken, 
kavşağın düzenlenmesi isteniyor. 
Ayrıca TÜMOSAN Kavşağı’nda yapı-
lan düzenleme, tepkiyle karşılanıyor. 
Aslım Caddesi’nden kavşağa giriş-
lerin kapatılmasıyla kavşak şuanda 
işlevsiz hale gelmiş durumda.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tarım teşkilatına ‘özerk’ önerisiÖlüm Kavşağı düzenlenmeli 

KTO Karatay’da
mezuniyet coşkusu

Kökleri 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi’nde 
7. kez mezuniyet coşkusu yaşandı. 2018 – 2019 Akademik 
Yılı’nın son buluşmasında, bin 700 öğrencinin mezuniyet 

gururuna, aileleri de ortak oldu.  
n SAYFA 6’DA

‘Farklı’ sonuçlandı!
Yaklaşık 3 aydır tüm Türkiye’nin kilitlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dün gerçekleştirildi. İstanbullu 

seçmenin iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin galibi oldu
İSTANBUL SEÇİMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimleri, dün gerçekleştirildi. Tekrarlanan 
seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 
İyi Parti (İP)’in kurduğu Millet İttifakı’nın adayı 
Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP)’nin kurduğu Cumhur İttifakı 
Adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı 
Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mus-
tafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. 

YAKLAŞIK 700 
BİN OY FARK ATTI

31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerde Ek-
rem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki 
oy farkı 13 bin 720 olarak yansımıştı. Ancak, 
dün yenilenen seçim sonuçları, oldukça farklı 
şekillendi. Resmi olmayan sonuçlara göre 
Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 
54.03 oy aldı. Cumhur İttifakı Adayı Binali 
Yıldırım ise yüzde 45.09 oy aldı. Buna göre 
Ekrem İmamoğlu yenilenen İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakibi 
Binali Yıldırım’a yaklaşık 700 bin oy fark attı. 
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

Güzel hizmetler yapmasını diliyorum Uyum içinde çalışmaya hazırım
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 
“Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçim-
ler de Türkiye’de demokrasinin en iyi şekilde, ku-
sursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın 
İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni 
ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların 
yararına yapacağı her türlü işte de kendisine 
yardımcı olmaya gayret edeceğiz” dedi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenile-
nen seçimle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. İmamoğlu, “Ön yargı dönemi 
bitmiştir. Bu şehri tek başıma yöne-
tecek değilim. Liyakat ve çalışkanlık 
olan herkes benimle çalışabilir” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen 
İmamoğlu, “Sizinle uyum içerisinde 
çalışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI

31 MART SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
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1 yılda 254 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğünü ziyaret ederek yürütü-
len çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğünü ziyaret eden Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın himayele-
rinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından 2017 yılında başlatı-
lan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 
Konya’da yürütülen çalışmalar 
hakkında İl Müdürü Hülya Şe-
vik’ten bilgi aldı.

‘PLASTİK POŞET 
KULLANIMI AZALDI’

Sürdürülebilir kalkınma il-

keleri çerçevesinde kaynakların 
korunması ve atıkların kontrol al-
tına alınması amacıyla başlatılan 
proje kapsamında, 40 Belediye ile 
2 Bin 476 kamu kurum ve kuru-
luşun kayıt altına alındığını ifade 
eden Şevik, Plastik poşet kullanı-
mının azaltılması amacıyla 2019 
yılında uygulamaya konulan ka-
nun çerçevesinde, bugüne kadar 
250’nin üzerinde satış noktasında 
denetimlerin gerçekleştirildiğini 
söyledi. Şevik, yapılan gözlemler 
sonucunda halkın projeye sahip 
çıktığını ve poşet kullanımının bü-
yük oranda azaldığını belirtti. Am-
balaj atıklarının kaynağında ayrı 
olarak toplanması amacıyla 26 be-

lediye tarafından ambalaj atıkları 
yönetim planının hazırlanarak uy-
gulamaya konulduğunu belirten 
Şevik, tıbbi atıkların yönetimi için 
de 1 adet tıbbı atık sterilizasyon 
tesisinin bulunduğunu söyledi. Şe-
vik konuşmasının devamında ise 
şunları kaydetti: “Bakanlığımız-
dan çevre lisansı almış; 2 adet atık 
elektrikli ve elektronik eşya işleme 
tesisi, 2 adet bitkisel atık yağ ara 
depolama tesisi, 3 adet ömrünü 
tamamlamış araç geçici depolama 
tesisi ve 2 adet ömrünü tamamla-
mış lastiklerin geri kazanım tesisi 
bulunmaktadır.”

‘254 BİN AĞAÇ 
KESİLMEKTEN KURTARILDI’

Sıfır atık projesi kapsamında, 
2018 yılında gerçekleştirilen ça-
lışmalar hakkında da bilgi veren 
Şevik: “İl genelinde; 19 Ton ka-
ğıt-kartonun geri kazanımı sağ-
lanarak yaklaşık 254 bin yetişkin 
ağacın kesilmesinin önüne geçil-
miştir. 13 Ton plastik atığın geri 
dönüşümüyle 91 Bin litre petrolün 
kullanımından tasarruf edilmiştir. 
4 Ton cam atık ile 324 Ton ham-
madde tasarrufu gerçekleşmiştir. 
7 Ton metal atığın dönüşümüyle 9 
Ton ham madde tasarrufu sağlan-
mıştır. 2 ton atık pil proje kapsa-
mında toplanarak toplam 36 Ton 
tehlikesiz atık, Sıfır Atık Projesi 
kapsamında değerlendirilmiştir.” 

dedi. 2019 yılının ilk beş ayını da 
değinen Şevik: 1 Ton kağıt atığın 
17 adet ağacı kesilmekten kurtar-
dığı düşünülürse ilimizde yaklaşık 
103 Bin ağacın kurtarıldığı, 1 Ton 
plastik için 16 varil petrol harcan-
dığını düşünüldüğünde ise 7 Bin 
varil petrol kazancımızın olduğu-
nu söyleyebiliriz. Ayrıca bu 5 aylık 
dönemde 446 Ton cam için 19 Bin 
KWh, 281 Ton metal için ise 365 
Ton hammadde tasarrufu elde 
edilmiştir.” dedi.

‘HEDEF, KONYA’NIN 
SIFIR ATIKTA MARKA ŞEHİRLER 

ARASINDA YER ALMASI’
Konya’da Sıfır Atık Projesi-

nin uygulanması ve plastik poşet 

kullanımının azaltılması amacıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
destekleriyle sürdürülen farkın-
dalık ve uygulama çalışmalarının 
hızlı bir şekilde devam edeceğinin 
altını çizen Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak: “Hedefimiz bu ça-
lışmaların toplumun her kesimin-
de karşılık bularak, sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
atıkların kontrol altına alınması 
ile Konya’nın bu konuda Türki-
ye’deki marka şehirler arasında 
gösterilmesini sağlamak ve gele-
cek nesillere daha yaşanabilir, te-
miz bir çevre bırakmak olacaktır” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Birçok trafik kazasının yaşanmasıyla gündeme gelen ve ‘Ölüm kavşağı” olarak 
adlandırılan Aksaray Yolu’ndaki kavşakta düzenlemeler yapılması isteniyor 

‘Ölüm kavşağı’ 
düzenlenmeli!
Açıldığı günden buyana tepki 

toplayan ve “Ölüm kavşağı” olarak 
isimlendirilen Aksaray Yolu üzerin-
deki kavşağa hala çözüm buluna-
madı. Çok büyük olması nedeniyle 
araçların zor anlar yaşadığı kavşak-
ta, birçok kez trafik kazaları yaşan-
mış, bu nedenle kavşak hem sosyal 
medyada hem de medyada birçok 
kez gündeme gelmişti. Ancak buna 
rağmen kavşakta herhangi bir de-
ğişiklik yapılmadı. Kavşağa girişte 
çeşitli uyarıcı tabelalar konulsa da, 
kavşakta trafik kazaları yaşanmaya 
devam ediyor. Özellikle Organize 
Sanayi Bölgesi esnafı kavşağa bir çö-
züm bulunmasını istiyor.

ÖLÜM KAVŞAĞI OLARAK 
ADLANDIRILDI

Aksaray Yolu üzerinde bulunan 
ve son dönemde adından sıkça söz 
ettiren kavşak, yaşanan çok sayıdaki 
trafik kazası nedeniyle “Ölüm kav-
şağı” olarak adlandırılmıştı. Kavşa-
ğın çok büyük olması ve araçların 
kavşaktan dönüşlerinin bu nedenle 
güçlükle yapıldığı belirtilerek gün-
deme gelen kavşakta trafik kazaları 
yaşanmaya devam ediyor. Vatan-
daşların şikayetçi olduğu kavşakla 
ilgili ise yetkililer standartlara uygun 
olduğu gerekçesiyle daha önce her-
hangi bir çalışma yapılmasını gerekli 
görmemişlerdi. Kavşak girişlerine 
uyarıcı tabelalar konulsa da, kavşak-
taki tehlike tam olarak önlenebilmiş 
değil. 
BURADA DÜZENLEMELER YAPILMALI

Ölüm Kavşağı olarak tabir edilen 
bu kavşağın kazazedelerinden olan 
Ekerler Alüminyum Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami Eker, kavşakta biran 
önce düzenleme yapılmasını istiyor. 
İşçilerini taşıyan servis aracının kısa 
süre önce aynı kavşakta zincirleme 
gelişen bir trafik kazasına karıştığını 
söyleyen Eker, şunları söyledi, “Kısa 
süre önce 4 aracın birbirine girdiği 
bir trafik kazası yaşandı. Kaza yapan 
araçlardan biri de bizim servis ara-
cımız. İçinde işçilerimiz vardı. Çok 
şükür herhangi bir can kaybı yaşan-
madı. Cana geleceğine mala gelsin. 
Ancak burada birçok kez trafik ka-
zası yaşandı, yaşanmaya da devam 
ediyor. Bir anca karşınıza kocaman 
bir kavşak çıkıyor. Bu da kazaya 
neden oluyor. Buradaki kavşağın 

karayollarına ne kadar uygun olup 
olmadığına bakılmalı. Can kaybının 
yaşanabileceği trafik kazalarını önle-
mek adına burada mutlaka bir çalış-
ma yapılmalı.” 

BÖLGE TAM BİR KEŞMEKEŞ! 
Ayrıca bölgede yapılan bazı dü-

zenlemeler de vatandaşın tepkisini 
çekiyor. Yine Aksaray Yolu üzerin-
de bulunan ve TÜMOSAN Kavşa-
ğı olarak bilinen kavşakta yapılan 
düzenleme, tepkiyle karşılanıyor. 
Aslım Caddesi’nden kavşağa giriş-
lerin kapatılmasıyla kavşak şuanda 
işlevsiz hale gelmiş durumda. Bu da 
sürücülerin tepkisine neden oluyor. 
Ayrıca Ölüm Kavşağı olarak anılan 
kavşakla Aslım Caddesini bağlayan 
caddeden merkeze doğru sola dö-
nüş verilmemesi nedeniyle sürü-
cüler TÜMOSAN Kavşağı’ndan ‘U’ 
dönüşü yapmak zorunda kalıyor. 
Bu durumun da acilen düzeltilmesi 
bekleniyor. 
n HARUN YILMAZ

Ribat Aşevi, Çomaklar’a
yardım elini uzattı

Konya’da yaşanan olumsuz 
hava şartlarında sel baskınına ma-
ruz kalan Konya- Çomaklar Ma-
hallesini ziyaret eden Ribat Eğitim 
Vakfı Aşevi, vatandaşlara hem 
manevi destek verirken, hem de 
vatandaşlara helva ikram etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 
Konya’da yaşanan olumsuz hava 
şartları ve yağan yoğun yağmur 
sonucunda oluşan Sel felaketinde 
maddi zarar gören Konya-Çomak-
lar Mahallesinde destekler devam 
ediyor. Ribat Eğitim Vakfı bünye-
sinde çalışmalarının aralıksız sür-
düren ve ihtiyaç sahiplerinin her 
zaman yşanında yer alan Ribat 
Aşevi’nin Müdürü Ali Sakman ve 

yanındaki heyet, Konya Çomaklar 
mahallesine giderek, vatandaş-
larla görüştü. Daha sonra Ribat 
Aşevi, Çomaklarlı vatandaşlara 
helva ikramında bulundu. Maddi 
zararın çok olduğunu ifade eden 
Ribat Aşevi Müdürü Ali Sakman; 
“ Ribat Eğitim Vakfı Aşevi olarak, 
ihtiyaç sahiplerinin her zamanda 
yanında oluyoruz. Şimdi ise Kon-
ya-Çomaklar mahallesindeyiz. 
Vatandaşlara her zaman yanla-
rında olduğumuzu ifade ettik. 
Çomaklar Mahalle muhtarına da 
istedikleri zaman talep doğrultu-
sunda yardıma hazır olduğumuzu 
söyledik” dedi.
n HABER MERKEZİ

Trafik kazasına davetiye çıkaran ve Ölüm Kavşağı olarak adlandırılan kavşaktaki trafik kazaları 
önlenemiyor. Bu nedenle kavşakla ilgili bir çözüm bulunması isteniyor.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’nin tamamlanmasının ardından, 
seçimde şaibeler olduğu gerekçesiyle 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimleri iptal edilmişti. 

Seçimlerin yenilenmesi kararının 
çıkmasıyla, yeni bir seçim tarihi olarak 
23 Haziran belirlenmişti. 

Yaşanan bu sürecin ardından, İs-
tanbul için seçim maratonu yeniden 
başlamış oldu. 

Siyasi partiler yaklaşık 3 ay süreyle 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı için yeniden kıyasıya bir yarışa girdi. 
Nihayet, tüm Türkiye’nin kilitlendiği 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı Seçimleri dün gerçekleştirildi. 

***
İstanbul seçimlerine, geride kalan 3 

aylık süre içerisinde birçok tartışmayla, 

gündeme oturan konularla girildi. Hem 
Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğ-
lu adına oldukça çetin geçen bir süreç 
oldu. Bunun nedeni ise hiç kuşkusuz 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden çı-
kan sonuçlardı. Hatırlayalım; 31 Mart’ta 
Ekrem İmamoğlu seçimi önde tamam-
lamıştı. Ancak rakibi Binali Yıldırım 
ile olan arasında olan fark 13 bin 729 
olarak açıklanmıştı. 

Farkın bu kadar az olması, yenilen-
mesine karar verilen İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçim sürecinin 
de oldukça hareketli geçmesine neden 
oldu. 

***
Seçimler sadece İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’ni kapsasa da, seçim sathı 
tüm Türkiye’ydi. Gerek adaylar gerek 
siyasi partiler, 3 aylık seçim çalışma sü-

recinde seçimi bir genel 
seçim havasında sürdür-
dü. Özellikle İstanbul’un 
kozmopolit yapısını 
değerlendirmek isteyen 
adaylar, birçok ilden 
destek istedi. Ekrem 
İmamoğlu Trabzonlu 
olmasından dolayı Kara-
deniz turuna çıktı. Binali 
Yıldırım kürt seçmenlerin 
oyunu almak için Diyarba-
kır ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul’daki 
hemşehri dernekleri, sivil toplum kuru-
luşları seçimlerin en kilit noktası oldu. 
Adaylar ve partiler, buralarda seçim 
çalışmaları yürüttü. Nihayetinde, sadece 

İstanbul değil, neredeyse 
tüm Türkiye bu seçimlerin 
ortağı oldu. 

***
Bunun yanında İs-

tanbul seçimleri, Anadolu 
şehirlerinin de buradaki 
çalışmalarına şahit oldu. 
Konya’dan örnek verecek 
olursak; Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, merkez ilçe 

belediye başkanları, taşra ilçelerinin 
belediye başkanları, partilerin ilçe baş-
kanları ve üst düzey yöneticileri, millet-
vekilleri, İstanbul’a giderek seçim ça-
lışmalarına katıldılar. Özellikle buradaki 

Konyalı dernekleriyle biraraya gelerek, 
destek istediler. Bu özelliğiyle İstanbul 
seçimleri, tarihi açıdan seçim stratejisi 
anlamında üzerinde tez yazılabilecek bir 
niteliği içinde barındırarak sonuçlanmış 
oldu.

***
Gelelim seçim sonuçlarına. 31 

Mart’ta 13 bin 729 olan oy farkı, yeni-
lenen seçimlerde neredeyse 700 bine 
çıktı. Peki bunun nedeni neydi? Özel-
likle son 1 hafta AK Parti’nin yürütmüş 
olduğu seçim stratejisi, büyük bir 
hata oldu. Terörist başı, bebek katili 
Apo’nun mektubunun açıklanması, bu 
açıklamanın devletin televizyonu olan 
Anadolu Ajansı aracılığıyla duyurul-
ması, Kürt seçmenin oyunun alınması 
uğruna yapılan yanlış hamleler, milli-
yetçi kesimin sinir uçlarıyla oynanma-

sına neden oldu. Üstüne üstlük, yine 
devletin televizyonu olan TRT’den İmralı 
canisinin kardeşinin çıkartıldığı görün-
tüler, Türk halkını daha da öfkelendirdi. 
HDP’nin oylarını bölmeye yönelik yapıl-
dığı varsayılan bu girişimler, ters tepti. 
Bu da sandığa 700 bin oy farkıyla yan-
sımış gibi görünüyor.  Bu açıdan, AK 
Parti, doğru stratejilerle alabileceği 
İstanbul’u, farklı bir şekilde kaybetmiş 
oldu. Günahıyla, sevabıyla geride kalan 
bir seçimi daha atlatmış olduk. Sonuç 
her ne olursa olsun, milletin iradesine 
güvenip, artık önümüze bakmalıyız. 
Özellikle uzun bir seçim sürecinden 
dolayı ipin ucunu kaçırdığımız ekonomi 
alanına yeniden yönümüzü dönüp, eko-
nomik sıkıntıların giderilmesi için biran 
önce adımların atılmaya başlanması 
gerekiyor. Sevgi, saygı ve dua ile…

NEREDEN GELDİ BU FARK?

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
etti. Başkan Bayındır, yaptığı yazılı 
açıklamada, bir önceki dönemde 
Beyşehir’e kapalı Pazar yeri ve katlı 
otopark yapılmak üzere mülkiyeti 
meclis kararıyla Büyükşehir Bele-
diyesi’ne devredilen Hal İçi’ndeki 
Pazar yeri alanının Beyşehir Beledi-
yesi’ne yeniden iadesi konusundaki 
gösterdiği anlayış ve hassasiyetten 
ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Bayındır, açıklamasında, “İlçe-
mizde Pazar yeri alanı olarak bili-
nen Dalyan Mahallesi, 357 ada, 72 
parsel numaralı taşınmazın, Beyşe-
hir Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın 
Eyüp Özpınar’ın da komisyon üyesi 
olduğu Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu-
nun raporu doğrultusunda oylana-
rak Beyşehir Belediyemize bedelsiz 

olarak devrinin oy birliği ile karara 
bağlanmasından dolayı yaşadığı-
mız memnuniyeti ifade etmek is-
tiyorum. Bu anlamda, mevcut Pa-

zar yerimizin mülkiyetinin tekrar 
ilçemize devredilmesi konusundaki 
gösterdiği anlayış ve hassasiyetten, 
destek ve katkılarından ötürü başta 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Uğur İbrahim Altay olmak üzere 
sözkonusu kararı alan Büyükşehir 
Belediyesi’ndeki tüm komisyon 
üyelerimize ve Büyükşehir Beledi-
yesi Meclisimize ilçe halkım adına 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 
ilçemizi temsil eden değerli meclis 
üyesi arkadaşlarım Eyüp Özpınar, 
Harun Ağrıs, Nurullah Gök, Ömer 
Keni, Ümit Gülol ile birlikte Beyşe-
hir Belediyesi’nin diğer tüm meclis 
üyelerine Pazar yerinin geri alınma-
sında birlik ve bütünlük içerisinde 
hareket etmelerinden ve yanımızda 
olmalarından dolayı teşekkür ediyor, 
minnet ve şükran duygularımı ifade 
etmek istiyorum. Halkımızın da bek-
lentisi ve talebi olan bu yöndeki ka-
rarı vererek sürece katkı sunan, des-
tek veren herkesten Allah razı olsun 
diyorum” şeklinde sözlere yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Tekstil sektörüne 
eleman yetiştirecek

Beyşehir Belediyesi, Beyşe-
hir’de kurduğu tekstil atölye-
sinde tekstil sektörüne kalifiye 
eleman yetiştirecek. Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
Beyşehir Belediyesi Kültür Ya-
şam Merkezi bünyesinde KOP 
SOGEP kapsamında KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi’nin finansman 
desteği ile kurulan tekstil atöl-
yesini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulu-
nan Başkan Bayındır, 57 maki-
nenin bulunduğu tekstil atölye-
sinde oluşturmayı planladıkları 
yeni bant sistemiyle üretim ya-
parken bölgede üretim yapan 
tekstil firmalarına kalifiye ele-
man yetiştirmeyi de hedefledik-
lerini söyledi.

Atölyede mevcut kurulu sis-
tem yerine bant sistemi kullana-
caklarını bu yönde çalışmalara 
başladıklarını vurgulayan Baş-
kan Bayındır, şu bilgileri verdi: 
“İnşallah buradaki atölyemiz 
faaliyete geçtiğinde tekstil sek-
törüne kalifiye eleman hazırla-
yalım diyoruz. Bir yandan ken-
dimiz üretelim, belli bir süreden 
sonra da kiraya vermeyi düşü-
nebiliriz. Çünkü Belediye işi illa 
kendi yapmamalı, işin önünü 
açmalı. Birileri yetişsin, birile-
ri büyüsün buralarda. Üretime 
kalifiye eleman yetiştirmiş ola-
cağız. Arkasından ne yapacağız, 
buradan yetişen insanların diğer 
fabrikalara transferlerini sağla-
yacağız. Üretim devam etmeli ki 
arkasından yeni gelen insanları 
da yetiştirmiş olalım. Kendi dö-
ner sermayesi olmalı, zarar eden 
bir yer olmamalı. Biz buradan 
tekstil sektörüne kalifiye ele-
man yetiştirirken, üretimle bir 
yandan fason olarak çalışalım. 
Akkanat’a, Arık Tekstil’e, teks-

til sektöründe bölgemize diğer 
yatırım yapacak olan arkadaş-
larımıza da nitelikli iş gücü ko-
nusunda yardımcı olalım. Burası 
kendi çarkını çeviren bir işletme 
olsun. Ama, belli bir süreden 
sonra birilerine devredelim. Risk 
almadan azaltalım risklerimizi. 
Şimdilik bu konuda elimizi taşın 
altına koyacağız. Ama mevcut 
bu kurulu sistemle değil. Bant 
sistemi kullanacağız. Uzunca 
bant sisteminde yetişen insan 
yarın ‘ben hazırım, yetiştim’ 
diyerek gidecek. Hep beraber 
onları inşallah göreceğiz. Bey-
şehir’imize hayırlı olsun. Burası 
iyi yapılmış, ‘bakın iyi yapılana 
iyi yapılmış’ diyoruz. Buradaki 
makineler, devletin desteğinden 
yararlanarak alınmış. Bizden 
önce alınan, hazırlanan bir atöl-
ye. Ama dershane gibi hazırla-
mışlar, üreten, üretim yapan de-
ğil, eğitim yapan bir yer gibi. Biz 
üretim ve eğitim olarak birlikte 
yapalım istiyoruz.Yine tekstil 
fabrikalarımızda, Arık Tekstil 
ve diğer tekstil işletmelerimiz-
le de görüşerek, onlarla ortak 
çalışmalıyız ki, oradan yetişen 
insanı da buraya aktarabilelim. 
Bu işletmeyi böylece ayakta tu-
talım. Aynı zamanda dediğim 
gibi fason çalışalım, ‘parçala-
yarak öğrensinler’ demiyoruz, 
‘kumaşı heder ederek öğrensin-
ler’ demiyoruz. Kumaşı yararlı 
hale getirerek, üreterek tekstil 
sektörüne katkıda bulunalım 
istiyoruz. Hem belediyemizden 
maliyet olarak sıfır maliyetli bir 
eğitim sistemi kuralım. Ne çok 
kar edelim, ama hiç zarar etme-
yelim anlayışı içerisinde inşallah 
bu atölyemizi kısa zaman içeri-
sinde faaliyete geçireceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sezona hızlı başladığını dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, amaçlarının asfalt sorununu tamamen bitirip Meram’ın gündeminden çıkarmak olduğunu söyledi

‘Meram’ın gündeminde
asfalt sorunu olmayacak’

Meram Belediyesi, sezon başlar 
başlamaz start verdiği asfaltlama, 
parke ve bordür çalışmaları ile asfalt 
tadilat çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Meram Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 
olarak, Hatıp Mahallesinde Ester-
gon, Tekbir, Sedef, Sahur, Balçova 
ve Tavsiye Sokakları, Kovanağzı 
Mahallesinde Balaban Caddesi, Ha-
dimi Mahallesinde Tesis ve KOSKİ 
önü, Kozağaç Mahallesinde Buharlı, 
Arzuhal, Bilgehan, Atalı, Badem-
dere, Haldun Sokakları, Lalebahçe 
Mahallesinde Kocalıer Sokak, Alako-
va Mahallesinde Alsancak Caddesi, 
Harmancık Mahallesinde Camii, 
Toksözlü, Dahi, Musalar ve Gülyazı 
sokaklarında asfalt serim çalışmala-
rını tamamladı. Asfalt serim çalış-
malarının yanında, acil ihtiyaç duyu-
lan birçok sokak ve caddede yama, 
parke yol, yol genişletme, tretuvar, 
bordür parke ve oluk çalışmaları-
nı da hızlı bir şekilde tamamlayan 
ekipler, vatandaşlardan büyük tak-
dir topladı. Diğer taraftan Meram 
Belediyesinin takdir toplayan bir 
diğer çalışması da uzun yıllardır çö-
züm bekleyen Ayanbey Caddesinde 
başlattığı çalışma oldu. Yoğun araç 
trafiği yaşayan caddeye neşter vu-
ran Meram Belediyesi, KOSKİ’nin, 
caddede yapmakta olduğu altyapı 
çalışmalarının ardından asfaltlama, 
yaya yolu/kaldırım çalışmalarına 
başlayacak.

BAŞKAN KAVUŞ; ‘ASFALT 
SORUNUNU MERAM’IN 

GÜNDEMİNDEN ÇIKARTMAK
 İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Meram’ın en büyük sıkıntıların-
dan biri olan asfalt sorununu tasar-

ruf tedbirlerinin dışında tuttuklarını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, bu yıl için 550 bin 
m²’si sıcak, yaklaşık 800 bin m²’si 
de soğuk olmak üzere yaklaşık 1 
milyon 350 Bin m² asfalt dökme-
yi hedeflediklerini hatırlattı. Belirli 
bir plan ve program dahilinde kısa 
bir süre sonra Meram ve Meram-
lıyı, tozdan, çamurdan tamamen 
kurtaracaklarını ifade eden Başkan 
Kavuş, “Vatandaşımızın hayatını 
kolaylaştırmak ve onlara konforlu 
bir yaşam sunabilmek amacıyla ça-
lışmalarımızı hız kesmeden ve ara 
vermeden devam ettiriyoruz. Kısa 
zaman içinde ilçemizde ulaşımın 
verimliliğini aksatan yerlerin yapım, 
iyileştirme ve onarım çalışmalarını 
hızlı bir şekilde bitirerek asfalt soru-
nunu büyük ölçüde Meram’ın gün-
deminden çıkarmayı hedefliyoruz. 
Belirli bir plan ve program dahilinde 
sorun yaşayan en yakından en uza-

ğa bütün noktalara hizmet götürme 
gayretindeyiz” diye konuştu.

‘ULAŞIM STANDARTLARI YÜKSEK 
BİR MERAM HEDEFİMİZE EN KISA 

ZAMAN İÇİNDE ULAŞACAĞIZ’
İhtiyacı olan cadde ve sokakla-

ra asfalt serimi yapmanın yanısıra, 
imar planları ve 18. Madde çalış-
ması tamamlanmış mahallelerde 
bulunan yeni cadde ve sokakla-
rın açılmasına da önem vererek 
ulaşımdaki aksamaları tamamen 
ortadan kaldıracaklarını belirten 
Başkan Kavuş sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Ekip arkadaşlarımız, tüm 
bunların yanında aşınan ve defor-
me olan cadde ve sokaklarda da 
tamir, bakım işlemlerini, bordür, 
parke, tretuvar ve yol genişletme 
çalışmalarını çok hızlı bir şekilde 
tamamlayarak vatandaşımızın hiz-
metine sunuyor.Bu çalışmalarımız 
sezon sonuna kadar aynı yoğun 
tempoyla sürdürülecek. Gönül Be-

lediyeciliği çerçevesinde, gerek 
klasik belediyecilik hizmetlerinde, 
gerek sosyal ve kültürel çalışmala-
rımızda, gerekse de Meram’ın ih-
tiyaç duyduğu diğer tüm alanlarda 
elimizi taşın altına koymaktan asla 
çekinmiyoruz. Meram’ın bazı nok-
talarında yaşanan asfalt ihtiyacı da, 
tasarruf tedbirlerine azami dikkat 
etmemize rağmen, bu konulardan 
biri ve bizim üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir meseledir. ’Ge-
leceğe umutla bakan bir Meram 
ve burada yaşamaktan mutluluk 
duyan Meramlılar için en temel 
şartlardan birinin, ilçemizin ulaşım 
standartlarını yükseltmemizden 
geçtiğini biliyoruz. Bu noktada tüm 
Meramlı hemşerilerimizin gönlü 
rahat olsun. Çok daha güzel, çok 
daha rahat ve çok daha yaşanabilir 
bir Meram’a en kısa zamanda ka-
vuşmaları için gayret ediyoruz”
n HABER MERKEZİ

Başkan Bayındır’dan Büyükşehir’e teşekkür
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Konya’nın tanınmış esnaflarından Mehmet ve Mustafa Akgün’ün anneleri Ümmü Akgün Hakk’a yürüdü. Merhume Akgün dualarla toprağa verildi

Akgün ailesinin acı günü
Konya’nın tanınmış esnafların-

dan, Foto Akgün sahibi Mehmet Ak-
gün ve kardeşi Mustafa Akgün’ün 
annesi Ümmü Akgün Hakk’a yürüdü. 
79 yaşındaki Ümmü Akgün, uzun bir 
süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  
Merhume Ümmü Akgün, Hacıveyis 
Camii’nde ikindi namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
Akgün ailesini, zor gününde yakınla-
rı, basın camiasının yanı sıra sevenle-
ri yalnız bırakmadı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhume Ümmü Akgün’e Al-
lah’tan rahmet, Mehmet ve Mustafa 
Akgün başta olmak üzere ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya’da 
Ayşe Şasa konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi’nin paydaşı Selçuklu 
Belediyesi ile birlikte yaptığı 
haftalık Cumartesi programları 
kapsamında bu hafta “sinema 
yazarı ve eleştirmeni” Serdar 
Arslan’ın anlatımıyla ‘’İlham, 
Keşif ve Fetih Ayşe Şasa Özel 
Programı’’ icra edildi.

Konuşmasına Ayşe Şasa’nın 
genel özellikleri ile başlayan 
Serdar Arslan, “Ayşe Şasa çok 
yönlü bir kişiliğe sahip olduğu 
içindir ki buraya bir sosyolog, bir 
psikolog, bir sinema eleştirmeni 
veya bir roman yazarı getirmiş 
olsak onların her biri Ayşe Şasa 
hakkında konuşabilirler, bir şey-
ler söyleyebilirler” dedi.

“Ayşe hanım bir inanç üze-
rinden yetiştirilmediği halde ‘su 
aka aka yolunu bulur’ sözünün 
gerçekleşmiş olduğunu göre-
bildiğimiz bir kişiliktir” diyen 
Serdar Arslan özetle şunla-
rı söyledi: “Ayşe Şasa bilginin 
önce kalbine indiği ve oradan 
da dumura uğramadan diline 
intikal ettiği ârif ve irfanî özel-
likte olan bir insandı. İrfanî bir 
kişiliğe sahipti. Modern ârifler 
sınıfındandı. 

Sinema bu çağın yapısını 
üzerinde toplayan bir sanattır. 
Ayşe Hanım da sinemayla haşır-
neşir olmuştur. Öğrencilik yıl-
larından itibaren sinemaya ilgi 
duymaya başlayan Şasa, ‘Yaşa-
dığımız Yıllar’ adlı ilk oyununu 
liseden mezun olacağı yıl yazdı. 
Ayşe Şasa, hayatının dönüm 
noktası olarak tanımladığı yazar 
Kemal Tahir’le tanışmasının ar-
dından onunla güçlü bir dostluk 
kurdu ve senaryo yazmaya baş-
ladı. Son Kuşlar, Ah Güzel İs-
tanbul, Murat’ın Türküsü, Top-
rağın Kanı, Utanç, Balatlı Ârif, 

Kozanoğlu, Köroğlu, Yedi Kocalı 
Hürmüz, Battal Gazi Destanı, 
Gramofon Avrat, Kanayan Yara 
Bosna gibi senaryolara imza 
atan Şasa’nın 31 uzun metrajlı, 
2 de dizi senaryosu var. Sena-
ristlikte bu kadar ileri boyutta 
olmasına rağmen, “Beni mutlu 
eden filmler değil kitaplarımdır” 
demiştir. Sinema ile ilgili asıl 
yaptıkları 1990’lardan sonraya 
rastlar. Sinemaya asıl katkısı 
bundan sonra olmuştur. Yerli, 
ârif ve irfanî bir özellikte olan 
Mustafa Kutlu, Ayşe Şasa’yı si-
nemaya yönlendirmiştir.

Ayşe Şasa kendisini anla-
tırken şöyle diyor: 1960 yılında 
18 yaşımda sinemaya adım at-
tığımda Marksist dünya görü-
şünü beyaz perde aracılığıyla 
yaymayı kendime görev edin-
miştim. Türk sinema seyircisi, 
Türk filminin varlığında beni 
kendimle yüzleştirdi. Bana tutu-
lan bu aynada kendimi, gerçek 
kimliğimi kavrayışımı, Müslü-
manlığımı idrak edişimi, beni 
kendimle yüzleştiren sinema 
seyircisine borçluyum.”

Ayşe Şasa’nın şu ifadeleri 
kendisini en iyi anlatan ifade-
lerdir: “Modern toplumlarda 
insanlar putların yaydığı sihir 
alanına sokulabildiği, bu putlara 
yakın olabildiği oranda başarılı 
sayılıyor. Bu yapı, insanın asıl 
var oluş gerçeği açısından ba-
kıldığında oldukça hazin ve sefil 
görünüyor. Bizim anlayışımızda 
insanı eşrefi mahlûkat yapan, 
üstün ve değerli yapan, putlar-
dan arınmış olmasıdır.”

Program, Konya eski Mil-
letvekili Mustafa Kabakcı’nın, 
Serdar Arslan’a hediye takdimi 
ve toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şubesi tarafından organize edilen ve sektörün tüm paydaşlarının ortak paydada buluşturul-
duğu Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi’nin sonuç bildirgesi ASKON Konya Şubesi tarafından açıklandı

Zirveden çarpıcı
sonuçlar çıkarıldı

ASKON Konya Şubesi tara-
fından organize edilen ve tarımın 
yapıldığı ilk yerleşim yerlerinden 
biri olan Çatalhöyük’ün adını taşı-
yan Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi 
geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. 
Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi’nin 
sonuçları açıklandı. ASKON Konya 
Şubesi, önemli zirvenin sonuç bildir-
gesini açıkladı. 

Türkiye tarımının tüm yönleriyle 
ele alındığı, sektörün tüm paydaşla-
rının katılım sağladığı zirvenin so-
nuç bildirgesi şu şekilde:

“1. Tarım politikaları, günlük si-
yasi politikaların üzerinde konumlan-
dırılmalıdır. Tarım teşkilatı özerk bir 
yapı olarak (Merkez Bankası benzeri) 
tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır.

2. Tarım ve Orman Bakanlığı 
taşra teşkilatı personeli; mesaisi-
ni büyük kısmını ofiste veri girişi, 
destekleme kalemlerinin tertibi gibi 
masa başı ofis işlerinde harcamakta 
ve sahip olunan insan kaynağının 
teknik faydası üreticiye yeteri kadar 
yansımamaktadır. Tasarlanacak sis-
temle bakanlık taşra teşkilatı perso-
nelinin mesaisini üreticinin yanında, 
sahada yerine getirebilmelidir.

3. Ülkemizde üretici örgütlen-
mesi (kooperatifler, birlikler vb.) yü-
rürlükte olan birçok kanunla teşkil 
edilmektedir. Üretici örgütlenme-
lerinin, üretimden, tarımsal sana-
yiye, ürün pazarlamaya kadar tüm 
aşamalarda yer alabilecek şekilde 
tasarlanması ve örgütlenme modeli 
çeşitliliğinin sadeleştirilmesi gerek-
mektedir.

4. Dünyada var olan üretici ör-
gütlenme modelinin ülkemizde 
birebir uygulanarak başarıya ulaşı-
lacağı inancı yanlıştır. Ülkemiz ta-
rım sektörü dinamikleri göz önüne 
alınarak milli bir üretici örgütlenme 
modeli üzerinde çalışmalar yapılma-
sı gerekmektedir.

5. Ülkemizde işletme ortalama 
arazi büyüklüğü yaklaşık olarak 6 
ha seviyelerinde olup, parçalı ve 
küçük arazi büyüklükleri nedeniyle 
de tarım dışı kalan, ekonomik ola-
rak değerlendirilmeyen yaklaşık 2,6 
milyon ha tarımsal arazi mevcuttur. 
Arazi bankacılığı sisteminin ülke-
mizde hayata geçirilmesi bu arazile-
rin ekonomiye kazandırılması büyük 

bir öneme sahiptir.
6. Hayvancılıkta uzun vadeli 

politikalar tasarlanıp, uygulanmalı-
dır. Politika oluşturulması ve plan-
lama yapılabilmesi için de ilk adım 
mevcut hayvancılık verilerinin net 
ve doğru olarak tespit edilmesidir. 
Gerek bitkisel üretim gerekse hay-
vansal üretim istatistiklerinin güve-
nilir ve güncel olarak tespit edilmesi 
gerekmektedir.

7. Hayvancılık alanında gerek 
canlı besi hayvanı gerekse de kar-
kas et ithalatın önlenebilmesinin tek 
çaresi, ülkemizin potansiyelini yani 
hayvancılık sektörünün geleceği 
olan buzağıların hayatta kalmala-
rının sağlanmasıyla mümkündür. 
Buzağı ölümlerinin önlenmesi adı-
na daha önceki yıllarda oluşturulan 
hassasiyetin devamlılığı gereklidir. 
Ayrıca embriyo transfer çalışmala-
rının devamlılığı büyük önem arz 
etmektedir.

8. Referans süt fiyatlarını be-
lirleyen Ulusal Süt Konseyinin alt 
gruplarından biri olan Sanayici Alt 
Grubuna yem sanayicilerinin de dâ-
hil edilmesi gerekmektedir. Süt üre-
timinin en önemli girdisi olan yemin 
üreticilerinin de bu konseyde söz 
hakkı olması gerekmektedir.

9. Ülkemizde uygulanan tarım-
sal destekleme modelinde birçok 
kalemde destek üreticiyle buluştu-
rulmaktadır. Üreticiye sağlanan des-
teklerin sadeleştirilmesi ve verime, 
üretilen ürün miktarına göre verile-
ceği bir destekleme sistemi hayata 

geçirilmelidir.
10. Üreticiye ödenen destekle-

me miktarlarının bitkisel ve hayvan-
sal üretime, üretim planlamasına, 
tarımsal ihracat ve ithalata, piyasa 
gıda fiyatlarına olan etkilerinin tespit 
edilebileceği fayda analiz sisteminin 
hayata geçirilmesi gerekmektedir.

11. Tarımsal desteklemeler 
tarımsal üretim planlamasının en 
önemli bileşen taşıdır. Ülkemizin yıl-
lık bazlı tarımsal üretim planlama-
sına tarımsal desteklemelerle yön 
verdiği bir destekleme modelinin 
hayata geçirilmesi için çalışmalar 
yapılmalıdır.

12. Ülkemizde uygulamaya 
konan havza bazlı destekleme mo-
delinde havzada yetiştirilen makro 
ürünler temel alınmaktadır. Ülke-
mizin iklim çeşitliği ve zengin toprak 
yapısı nedeniyle havzalarımızda çok 
çeşitli ürünler yetiştirilmekte fakat 
bu ürünler havza bazlı destekleme 
modelinde destekleme dışında kal-
maktadır. Havzalarda yetiştirilen 
mikro ürünlerin de destek kapsamı-
na alınmasını gerekmektedir.

13. Tarımsal ürünlerin pazarlan-
masında borsa sistemi mevzuatının 
güncellenmesi gerekmektedir. Ya-
pılacak güncellemeyle üretici, üret-
tiği ürünü hangi zaman diliminde, 
hangi fiyata satacağını bilebileceği 
bir sistem hayata geçirilmelidir.

14. Akıllı tarım uygulamalarının 
yaygınlaştırılması adına destekleme 
modellerinde yer alması sağlanma-
lıdır. Ayrıca tarımsal girdilerin azalt-

ması adına ortak makine ekipman 
kullanımı özendirilmeli ve her ne 
kadar bu alanda desteklemeler olsa 
da bu desteklemeler daha da çeşit-
lendirilerek hayata geçirilmelidir.

15. Tarımsal ürün ihracatında 
yapılmayan en önemli eksik pazar 
araştırmasıdır. Küresel düzeyde pa-
zar araştırması, tüketici isteklerinin 
tespiti tarımsal ihracat ve markalaş-
manın ilk adımı olarak yapılmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır.

16. Tarım sektörünün önemli 
çıktılarından biri de enerjidir. Gerek 
biyo-yakıt üretimine gerekse tarım-
sal atıkların değerlendirilmesi adına 
biyokütle enerji santrallerine yönelik 
çalışmalar yapılmalı ve alanda dev-
let desteklemeleri arttırılmalıdır.

17. Ülkemizin sahip olduğu bi-
yolojik çeşitliliğin korunması, sahip 
olunan gen kaynaklarının muhafa-
za edilerek bitkisel üretimde daha 
verimli, hastalıklara daha dayanıklı, 
küresel düzeyde benzerlerine göre 
üstünlükleri olan tohumluk mater-
yal ıslah ve ar-ge çalışmalarının ar-
tan bir ivme ile devamlılığı sağlan-
malıdır.

18. Küresel düzeyde gastronomi 
bilimi ve gıda turizminin popülari-
tesi günden güne artmaktadır. Bu 
bağlamda ülkemize özgü değerlerle 
ilgili uluslararası düzeyde tescillen-
dirme (coğrafi işaret belgeleri) çalış-
malarına hız verilmeli, küresel alan-
da gelişen bu sektörlerde söz sahibi 
olunmalıdır.” 
n HABER MERKEZİ
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“Ana Baba Günü” adlı geleneksel kahvaltı programında konuşan Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, onurlu yürüyüşlerinin devam edeceğini söyledi

Ana Baba Günü’nde
biraraya geldiler

Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Konya 
Şube’si tarafından geleneksel hale 
getirilen anneler günü ve babalar 
günü kahvaltısı bu yıl da gerçekleş-
tirildi. 12 Mayıs’ta kutlanan Anneler 
Gününü ve 16 Haziran’da kutla-
nan Babalar Gününü birleştirerek 
sunulan “Ana Baba Günü” adlı bir 
program Ramada Otel’de yapıldı. 
Programa Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzi-
de Çipan, Türkiye Kamu Çalışanları 
Vakfı (TÜRKAV) Konya Şube Başka-
nı Süleyman Nur, MHP Selçuklu Be-
lediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kavas, 
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul ve Yönetimi 
ile çok sayıda sendika üyesi katıldı. 
Programın açılış konuşmasını yapan 
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Kadınlar Kolu Başkanı Ebru Son-
kaya, Türk Eğitim-Sen’in güçlü ve 
güvenilir bir aile olduğunu söyledi. 
“Türk Eğitim-Sen varsa umut var 
dedik biraraya geldik. Geleceğimi-
ze sahip çıkan, haklı mücadelemize 
destek veren tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz” diyen Sonkaya, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Milletimi-
zin en önemli kilit taşıdır anne-baba. 
Geleceğin asıl sahipleridir. Okuma-

sını bilene mektep, görmesini bi-
lene hikmettir. Hayatımızın kutup 
yıldızları, karanlık odalarımızın ışık-
ları, umudumuza umut, gücümüze 
güç katar anne-babalar. Anne ve 
babalarımızın geçmiş günleri kutlu 
olsun.”
ONURLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK

Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul da yaptığı ko-
nuşmada, Anneler Günü’nün Ra-
mazan ayına gelmesi nedeniyle er-
telenen programın, Babalar Günü 
ile birleştirilerek gerçekleştirmenin 
mutluluğu içerisinde olduklarını 
söyledi. Türk Eğitim-Sen ailesinin 
bir misyonunun olduğuna dikkat 

çeken Doğrul, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Önce ülkem şuuru olan 
bir sendikanın neferleriyiz. Türk 
memur sendikacılığının kutup yıl-
dızı, kamu çalışanlarının umudu ve 
mensubu olmaktan gurur duyduğu-
muz milletimizin sesi olmaya cesa-
ret ve kararlılıkla devam edeceğiz. 
Biz emeğimiz, alın terimiz için bi-
raraya geldik. Biz kamu çalışanları-
nın insança yaşaması için biraraya 
geldik. Hakça bir düzen, adaletli bir 
paylaşım olsun diye biraraya geldik. 
Biz, bizi biz yapan, milli ve manevi 
değerlerimizi yaşatmak için birara-
ya geldik. Biz Büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği 

muhasır medeniyetler seviyesine 
Türkiye’yi yükselmek için biraraya 
geldik. Biz “Başka Türkiye yok” an-
layışıyla insanımıza sahip çıkmak 
için biraraya geldik. Yıllardır ideal 
ve inançlarımızdan taviz vermeden 
onurlu yürüyüşümüzü sürdürmek-
teyiz. Bundan sonra da yolumuza 
aynı şuur ve kararlılıkla devam ede-
ceğiz. Biz her şart ve durumda hak, 
hukuk ve adalet diye haykıracağız. 
Mazlum ve mağdurun yanında yer 
alacağız. En son öğretmen arka-
daşlarımızın seminer döneminde 
2. Haftasını istediği yerde yapabilir 
diye yer alan yönetmeliğe rağmen 
engellenmeye çalışıldı. Türkiye 
genelinde girişimlerde bulunduk, 
ilde girişimlerde bulunduk. Birçok 
arkadaşımız dilekçe verdi ve ken-
di istediği yerde seminer yapabilir 
diye yazı çıkarttık. Ama ne hikmet-
se, bazı ilçelerde bazı arkadaşlarımız 
gidemediler. Biz bu çerçevede tüm 
kamu çalışanının hakkını, hukukunu 
korumak için mücadele veriyoruz.” 
Konuşmaların ardından davetlilere 
Türk Sanat Müziği dinletisi sunuldu. 
Oldukça beğenilen program, sendi-
ka üyelerinden tam not aldı.
n HABER MERKEZİ

Sözleşmeli sağlık 
çalışanları kadro istiyor

Türk Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, sözleşmeli 
çalışanların tüm sorunlarının çözü-
mü için kadronun şart olduğunun 
ısrarla vurgulamaya devam ede-
ceklerini söyledi. 

Türk Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke yaptığı açık-
lamada, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Ko-
misyonunda sözleşmeli öğret-
menleri, 45/A’lı sözleşmeli sağlık 
çalışanlarını ve diyanet persone-
linin kadroya alınma sürelerinin 
4+2’den 3+1’e indirilmesi ile ilgili 
düzenleme kabul edildiğini hatır-
lattı. Sendikalarının girişimleri ile 
bu düzenlemeye 45/A’lı sözleşmeli 
sağlık çalışanlarının komisyonda 
eklendiğini ve 45/A’lı sözleşmeli 
sağlık çalışanlarının maruz kaldığı 
ayrımcılık ve ötekileştirmenin son 
bulduğunu dile getiren Töke, tüm 
sözleşmelilere kadro verilmesi ve 
kamuda tek istihdamın kadrolu 
olması şeklindeki tavırlarının net 
olduğunu bildirdi. 

Töke sözlerine şöyle devam 
etti; “Her zaman ve şartta da bunu 
dile getirerek bunun mücadelesini 
vermekteyiz. 4/b’li, 4924’lü, ve-
kil ebe hemşire ve kamu dışı aile 

sağlığı çalışanı gibi tüm farklı istih-
damlar için tek talebimiz herkesin 
kadroya geçirilmesidir. TBMM’de 
Komisyonda kabul edilen düzenle-
me ile 45/A’lıların kadroya geçme 
ve tayin isteme süreleri 4 yıla düş-
müştür. 4/B’liler başta olmak üze-
re tüm sözleşmeli çalışanlarında 
bu konuda net bir talepleri vardır. 
Onlarda geleceğe umutla bakmak 
istiyorlar. Kadroyu alacakları gün 
ve zamanı bilmek istiyorlar. Bu 
konuda da acil bir çözüm üretilme-
lidir. Bizim isteğimiz tüm çalışan-
lara hakları olan kadronun bir an 
önce verilmesi, tayin başta olmak 
üzere mahrum kaldıkları haklarına 
kavuşmalarıdır. İsteğimiz parçala-
nan ailelerin birleşmesidir. Yüzle-
rin gülmesidir. İşyerlerinde eşitlik 
ve adaletin tesis edilerek huzurun 
sağlanmasıdır. Sözleşmeli çalışan-
ların tüm sorunlarının çözümünü 
için kadronun şart olduğunun ıs-
rarla vurgulamaya devam ede-
ceğiz. Tüm sözleşmeli çalışanlara 
kadro mücadelemizde de mutlaka 
başarıya ulaşacağımıza inanıyor ve 
bu temel hedef için mücadeleye 
devam edeceğimizi tüm sözleşme-
li çalışanların bilmesini istiyoruz.”
n İHA

Kökleri 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi’nde 7. kez mezuniyet coşkusu yaşandı. 2018 – 2019 
Akademik Yılı’nın son buluşmasında, bin 700 öğrencinin mezuniyet gururuna, aileleri de ortak oldu

KTO Karatay’ın gurur günü
1251 yılında kurulan Karatay 

Medresesi’ni 2009 yılında Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi ismiyle yeniden eğitime 
açarak bir medeniyeti inşa edecek 
tüm unsurları bir ekosistem anlayışı 
ile temin etmenin gayreti içinde, bi-
limin ışığında insanlığa faydalı olma 
çabasında bir üniversite olan KTO 
Karatay Üniversitesi’nde bu yıl 7. dö-
nem mezunlarını vermenin gururu 
yaşandı. 2018– 2019 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni, Karatay Spor ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

VALİ TOPRAK: NİTELİKLİ VE 
YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, bir aile için daha gururlu bir anın 
olmadığını belirterek “Zorlu bir sınav 
sürecinden sonra üniversite hayatını 
tamamlayarak nitelikli ve yenilikçi 
bir üniversite olan KTO Karatay Üni-
versitesi’nden bugün mezun oluyor-
sunuz. Ülkemiz, siz değerli KTO Ka-
ratay mezunlarının araştırmaları ve 
gerçekleştirdiği çalışmalarla daha iyi 
noktalara gelecektir. Şehrimize KTO 
Karatay Üniversitesi’ni kazandıran 
yetkililerimize, üniversitenin mü-
tevelli heyetine gönülden teşekkür 
ediyor, öğrencilerimizin başarılarının 
devamını diliyorum.” ifadelerine yer 
verdi. 

‘KTO KARATAY, İŞ DÜNYASININ 
TECRÜBESİNİ, İNSANA YATIRIM 
OLARAK İLERİ TAŞIMAKTADIR’
KTO Karatay Üniversitesi Mü-

tevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öz-
türk, “Üniversitemizin, 8 asır önce 
olduğu gibi gelecekte de ülkemizin 
ve dünyanın en önemli eğitim mer-
kezlerinden biri olacağına inancımız 
tamdır.” sözleri ile konuşmasına 
başladı. Başkan Öztürk, “KTO Kara-
tay Üniversitesi, Türkiye gibi büyük 
ve güçlü bir devletin 2023 vizyonu-
na yakışır bir şekilde idealleri olan, 
Karatay Medresesi’nin 800. kuruluş 
yılı olan 2051 yılına dair büyük he-
defler ortaya koyan bir üniversite-
dir. Bir medeniyeti inşa edecek tüm 
unsurları bir ekosistem anlayışı ile 

temin etmenin gayreti içinde, bili-
min ışığında insanlığa faydalı olma 
çabasında bir üniversite olan KTO 
Karatay Üniversitesi, gücünü misyo-
nundan ve 20.000’in üzerinde üyesi 
ile Türkiye’nin en eski ve güçlü si-
vil toplum kuruluşlarından biri olan 
Konya Ticaret Odası (KTO)’ndan 
alırken, hızlı büyüme evresini de 
sürdürmektedir. KTO ile KTO Kara-
tay Üniversitesi, iş dünyasının geniş 
tecrübesini, insana yatırım olarak 
ileri taşımaktadır.” dedi.

‘GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİN 
MİMARLARI SİZLERSİNİZ’

KTO Karatay’ın 7. dönem me-
zunlarına seslenen Öztürk, “Ümit 
ediyorum ki sizler, dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisi arasına giren bir 
Türkiye’nin mimarları olacaksınız. 
Ekonomisiyle, birinci sınıf demokra-
sisiyle bütün dünyanın örnek aldığı 
bir Türkiye’nin mimarları olacaksı-
nız. Sizler emek verecek, üretecek 
ve bu topraklarda cumhuriyetimi-
zin, demokrasimizin ve kalkınmanın 
garantisi olacaksınız. Kıymetli KTO 
Karataylı kardeşlerim, yolunuz ve 
bahtınız açık olsun.” diyerek yeni 
dönemde KTO Karatay ailesine katı-
lacak olan aday öğrencileri de heye-
canla beklediklerini vurguladı. 

GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYEN 
BİR KTO KARATAY

Üniversitenin gelişimi ve aka-
demik yapısı hakkında bilgiler ve-
ren Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Bu eğitim-öğretim yılında 27 farklı 
programdan 1700 ön lisans ve lisans 
öğrencisi mezun olmaktadır. Öğren-
ci sayısı 8.500’e, akademik personel 
sayımız 319’a, idari personel sayımız 
ise 300’e ulaşmıştır. Ön lisans ve li-
sans program sayımız 40 lisansüstü 
program sayımız 28’e ulaşmıştır. 
2019-2020 akademik yılında ise 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
ve Ticaret ve Sanayi Meslek Yük-
sekokulu’na öğrenci kabulü yapıla-
caktır. Üniversitemizde programlar 
açılırken iş dünyası, Konya, bölge ve 
ülke ihtiyaçları dikkate alınmakta ve 
özgün programlar ortaya konulmak-
tadır.” şeklinde konuştu.

‘KTO KARATAY, MEZUNLARININ 
HER ZAMAN YANINDADIR’

Mezunlara seslenen Rektör Sade, 
“Yüce bir milletin ferdi olduğumuzun 
bilinci ile değerleri ve kökleri ile bağ-
larınız, ona dair idealleriniz ve bir me-
deniyet inşası ülkünüz olmalı ki, KTO 
Karatay Üniversitesi’nde okuduğu-
nuzun en önemli nişaneleri bunlar 
olacaktır. Mezun olduktan sonraki gi-

rişimcilik ve kariyer basamaklarında 
üniversiteniz sözde değil özde daima 
yanınızda olacaktır.” dedi.Üniversite 
birincisi olarak mezun olmanın he-
yecanını yaşayan İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Sigortacılık ve sosyal 
Güvenlik Bölümü’nden Fatma Büşra 
Küçükseren, “Bugün gururu ve hüz-
nü bir arada yaşıyorum. Hayallerimi-
zi gerçekleştirmek için bizlere tüm 
imkanlarını sunan üniversiteme, ho-
calarıma sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum” dedi. Mezuniyet kütüğüne 
ismini çakan KTO Karatay Üniver-
sitesi birincisi Küçükseren’e plaketi 
Başkan Öztürk tarafından verilirken, 
kuşağını ise Rektör Sade bağladı. Bö-
lümlerde birincilik elde eden öğren-
cilere plaketleri protokol üyelerince 
takdim edildi.

ÖĞRENCİLER, SELÇUKLU 
KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN BÖRKLERİ VE 

CÜBBELERİ İLE AHİLİK YEMİNİ ETTİ
Kuruluşu 1251 yılına dayanan 

KTO Karatay Üniversitesi’nde, öğ-
renciler Selçuklu kültürünü yansı-
tan börkleri ve cübbeleri ile Ahilik 
Yemini etti, adını asırlar öncesinden 
alan üniversiteye yaraşır bir şekilde 
mezun olmanın haklı gururunu ya-
şadı. KTO Karatay Üniversitesi 2018 
– 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Tö-

reni’ne Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah 
Gündüz, KTO Karatay Üniversite-
si Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Meram Kaymakamı 
Resul Çelik, Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, ASELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı ve YÖK 

Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yar-
gıtay Üyesi Hüseyin Tuztaş, Yargıtay 
Üyesi Hasan Öz, Bölge İdare Mahke-
mesi 2. İdari Dava Dairesi Başkanı 
Nafiz Acar, Aksaray Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, KTO Meclis Başkanı 
Ahmet Arıcı, akademisyenler, öğ-
renciler ve aileleri katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Tuba-Mustafa Karakuş çiftinin oğulları Eymen, erkekliğe ilk adımı 
attı. Küçük Eymen için görkemli bir düğün merasimi düzenlendi

Karakuş ailesinin oğlu
Eymen sünnet oldu

Karakuş ailesinin oğlu Eymen, 
sünnet oldu. Görkemli bir düğün-
le erkekliğe ilk adımı atan Eymen, 
sünnet düğünüyle unutulmaz bir 
gün yaşadı.

Tuba-Mustafa Karakuş çiftinin 
oğulları Eymen, erkekliğe ilk adımı 
attı. Küçük Eymen için görkemli 
bir düğün merasimi düzenlendi. 
Atiker Deluxe Kır Düğün Bah-
çesi’nde gerçekleştirilen düğüne 
Karakuş ailesinin akrabaları, se-
venleri ve çok sayıda davetli katıl-
dı. Sünnet olmanın mutluluğunu 
yaşayan küçük Eymen, adeta mut-
lu günün tadını çıkardı. Mehter 
takımı eşliğinde, tahtla sahneye 
çıkan Eymen’in keyfi görülmeye 

değerdi. Davetliler küçük Eymen’e 
hediyelerini takdim ederken, aile-
ye de hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Düğünde çocuklar ise maskot ve 
palyaçolarla eğlenceli dakikalar 

yaşadı. Yenigün Gazetesi olarak 
küçük Eymen’e geçmiş olsun der, 
Tuba-Mustafa Karakuş çiftine de 
hayırlı olsun temennisinde bulu-
nuyoruz.  n MEVLÜT EGİN

Şükran-Kemal (merhum) çiftinin kızları Merve Nur ile Döne-Musta-
fa Şirin çiftinin oğulları Ali, bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Merve Nur ile Ali 
dünyaevine girdi

Çatal ve Şirin aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Şükran-Ke-
mal (merhum) çiftinin kızları 
Merve Nur ile Döne-Mustafa Şi-
rin çiftinin oğulları Ali, bir ömür 
boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi. 
Genç çift için Vizyon Garden 
Düğün Salonu’nda kına gecesi 
yapılırken, Güneysınır’daki er-
kek evinde de düğün gerçek-
leştirildi. Düğünde davetlilere 
geleneksel Konya düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Gerçek-
leştirilen düğünde Çatal ve Şirin 
ailelerini akrabaları, sevenleri ve 
dostları yalnız bırakmadı. Yeni-

gün Gazetesi olarak dünyaevine 
giren Merve Nur-Ali çiftine bir 
ömür boyu mutluluklar diler, 

Çatan ve Şirin ailelerine hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiriz.
n SİBEN CANDAN

Piyano konseri ve
bale gösterisi beğenildi

Özel Kıyanus Bale ve Müzik 
Okulu Piyano Konseri ve Bale gös-
terisi Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilirken, gösteriler öğ-
renci veliler ve misafirlerden tam 
not aldı.

Özel Kıyanus Bale ve Müzik 
Okulunun 2018-2019 öğretim yılı 
sonu Piyano konseri ve Bale gös-
terileri etkinliği Selçuklu Kongre 
merkezi Malazgirt salonunda çok 
sayıda öğrenci velisi ve yakınları-
nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik yoğunluk nedeniyle 
iki ayrı günde gerçekleştirildi. İlk 
günde öğrenciler yıl boyunca öğ-
rendikleri piyona eserleri piyona 
başında seslendirdiler. Miniklerin 
bale gösterisi ise velilerden tam 
not aldı. İlk günün son etkinliğin-
de ise Özel Kıyanus Bale ve Müzik 
Okulu Korosu Muhammet Başoğ-

lu(Piyano) Abdullah kaya(Gitar) 
ve Şeref Akogul(Bateri) eşliğinde 
birbirinden güzel eserlerini seslen-
dirdiler. İkinci gün de de aynı yerde 
piyona konseri ve Bale gösterileri 
gerçekleştirildi.

Özel Kıyanus Bale ve Müzik 
Okulu Yetkilisi Melike Kıyanus, 
“Piyano konseri ve Bale gösterile-
rimize ilk önce yoğun bir katılım 
göstererek bizleri mutlu eden veli-
lerimiz ve yakınlarına teşekkür edi-
yoruz. İki gün süren Piyano ve Bale 
gösterilerinde öğrencilerimizin 
performansları görülmeye değer-
di. Bu başarıya imza atan öğrenci 
ve öğretmenlerine okulum adına 
teşekkür ediyorum” dedi. Piyano 
Konseri ve Bale  gösterilerinin ar-
dından öğrenciler ve veliler günün 
anısına bol bol fotoğraf çektirdiler.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz yıl şüpheli bir aracın takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak 
kaldırıldığı hastanede şehit düşen Polis Memuru İsmail Yalçın’ın oğlu Yusuf Buğra sünnet oldu

Şehit Polis Yalçın’ın
oğlu sünnet oldu

Konya Valisi Cüneyt Orhan 
Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile 
birlikte Şehit Polis Memuru İsma-
il Yalçın’ın oğlu Yusuf Buğra Yal-
çın’ın sünnet törenine katıldı.

Konya Valisi Cüneyt Orhan 
Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü-
ne bağlı Motosikletli Polis Timler 
Amirliğinde görevli iken, geçti-
ğimiz yıl şüpheli bir aracın takibi 
sonucu yaşanan trafik kazasında 
yaralanan ve kaldırıldığı hasta-
nede şehit olan Polis Memuru İs-
mail Yalçın’ın oğlu Yusuf Buğra 
Yalçın’ın sünnet törenine katıldı. 
Polisevindeki tören öncesi Yusuf 
Buğra, annesi, kardeşi ve yakınla-
rıyla birlikte babasının şehitlikteki 
mezarını ziyaret ederek dua etti.

Konya protokolünün de yer al-
dığı sünnet töreninde, üzerinde Şe-
hit Polis Memuru İsmail Yalçın’ın 
da bulunduğu aile fotoğraflı pas-
tayı, Yusuf Buğra ile birlikte kesen 
Vali Toprak, törene katılan şehit ve 
gazi çocuklarına pasta ikramında 
bulunarak, onların sevincine ortak 
oldu. Zaman zaman duygusal an-
larında yaşandığı törende, Yusuf 
Buğra ve annesi salonda asılı bulu-
nan Türk bayrağını birlikte öperek 

saygıda bulunması, davetliler tara-
fından uzun süre alkışlandı.

Törene; Şehit Polis Memuru 
İsmail Yalçın’ın yakınlarının yanı 
sıra şehit ve gazi aileleri ile Konya 

3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ha-
san Kaymaz, Karatay Kaymakamı 

A. Selim Parlar, İl Emniyet Müdü-
rü Şükrü Yaman, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ve diğer pro-
tokol üyeleri katıldı.
n HABER MERKEZİ
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İstanbul seçiminden bu kez ‘farklı’ sonuç çıktı
1 Mart 2019’da gerçekleştirilen Mahalli 

İdareler Seçimleri’nde Yüksek Seçim Kuru-
lunun (YSK) seçimlere şaibe karıştığı gerek-
çesiyle iptal edilmişti. Bu karar doğrultusun-
da belediye başkanlığına hak kazanan Ekrem 
İmamoğlu’nun mazbatası geri alınmış ve gö-
revine son verilmişti. İstanbul’da seçimlerin 
yenilenmesi kararının alınmasının ardından 
siyasi partiler İstanbul için yeni bir seçim sü-
recine girmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için 23 Haziran’da seçimlerin ye-
nileneceği kararı alınmıştı. 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri’nden buyana geçen süre 
zarfında siyasi partiler, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı için hazırlıklarını sürdür-
dü. Yapılan seçim çalışmalarının ardından 
dün beklenen gün geldi çattı. Çetin geçen 
yaklaşık 3 ayın ardından İstanbul’da yeniden 
sandık başına gidilerek Büyükşehir Belediye-
si için oy kullanıldı. Tekrarlanan seçimlerde 
Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimi kaza-
narak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
oldu.  

KATILIM ORANI YÜZDE 84.42
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

seçimleri, dün gerçekleştirildi. Tekrarlanan 
seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
ve İyi Parti (İP)’in kurduğu Millet İttifakı’nın 
adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP)’nin kurduğu Cumhur 
İttifakı Adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi 
adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi ada-
yı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 
yarıştı.  İstanbul’un 39 ilçesinde, 31 bin 186 
sandıkta, 10 milyon 570 bin 222 kişi, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy 
kullandı. İstanbul’da yenilenen seçimlerde 
sandığa katılım oranı ise yüzde 84.42 olarak 
rakamlara yansıdı. 

EKREM İMAMOĞLU İKİNCİ SEÇİMDE FARK ATTI!
31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerde 

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım yüz-
de 48,61 oy almıştı. Millet İttifakı’nın adayı 
Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48,77 oy almıştı. 
Bu oy oranlarına göre aradaki oy farkı yapılan 
itirazların değerlendirilmesinin ardından 13 

bin 720 olarak yansımıştı. Buna göre Binali 
Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu’na çok az 
bir oy farkıyla kaybetmişti. Ancak, dün yeni-
lenen seçim sonuçları, oldukça farklı şekillen-
di. Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğluyüz-
de 54.03 oy aldı. Cumhur İttifakı Adayı Binali 
Yıldırım ise yüzde 45.09 oy aldı. Buna göre 
Ekrem İmamoğlu yenilenen İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakibi 
Binali Yıldırım’a yaklaşık 700 bin oy fark attı. 

TÜM TÜRKİYE İSTANBUL’A KİLİTLENDİ 
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin 

ardından İstanbul seçimlerinin yenilenmesi 
kararının alınmasıyla siyasi partiler yoğun bir 
seçim yarışı başlattı. Partilerin seçim strate-
jileri yeniden belirlenerek, İstanbul’u almak 
için kıyasıya mücadeleler verildi. Özellikle, 
kozmopolit bir yapıya sahip olan İstanbul’un 
bu özelliği göz önüne alınarak, hemşehri 
dernekleri ve sivil toplum kuruluşları üze-
rinden seçim çalışmaları yürütüldü. Bu kap-
samda diğer iller de İstanbul’daki seçim 
yarışına katılmış oldu. Özelikle AK Parti ve 
MHP, diğer şehirlerden de İstanbul’a destek 

vererek, seçim çalışmaları yürüttü. Bu kap-
samda Konya’dan da başta Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe 
belediye başkanları ve milletvekilleri olmak 
üzere İstanbul’a çıkarma yaparak, Konyalı 
hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla toplantı yaptılar, seçimlerde Binali 
Yıldırım’a destek istediler. 

KONYA’DAN OTOBÜSLER İSTANBUL İÇİN KALKTI
Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Beledi-

ye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı 
bulunan Konya’daki vatandaşlar oylarını kul-
lanmak için otobüslerle Konya’dan İstanbul’a 
götürüldü.  Tatili yarıda bırakan İstanbul’da 
yaşayan vatandaşlar, 

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 
organize edilen ve Mevlana Kültür Merkezi 
yakınındaki otoparkta toplanarak, kendile-
ri için tahsis edilen otobüslere binerek yola 
çıktı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek ver-
mek için yola çıkan vatandaşlar, yaklaşık 8 
saat süren 700 kilometre yol gitti.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yaklaşık 3 aydır tüm Türkiye’nin kilitlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dün gerçekleştirildi. İstanbullu 
seçmenin iradesinin sandığa yansıdığı seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin galibi oldu

Şaibeler olduğu gerekçesiyle iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde çok az bir farkla kazanan Millet İttifakı Adayı 
Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimlerde farkı açtı. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’a yaklaşık 700 bin oy fark attı 

‘Cumhurbaşkanımızla uyum
içerisinde çalışmak istiyorum’

CHP’li İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Ekrem 
İmamoğlu, yenilenen seçimle 
ilgili değerlendirmelerde bulun-
du. İmamoğlu, “Ön yargı dönemi 
bitmiştir. Bu şehri tek başıma 
yönetecek değilim. Liyakat ve 
çalışkanlık olan herkes benimle 
çalışabilir” dedi. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’a da seslenen İma-
moğlu, “Sizinle uyum içerisinde 
çalışmaya hazırım” ifadelerini 
kullandı.

“ONLAR BUGÜN DEMOKRASİ 
KAHRAMANIYDI”

Öncelikle bugünkü 23 Haziran’da yaptığı-
mız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli 
ifadelerinden birisi de Türkiye’nin demokrasi 
sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vas-
fıyla ülkemize ve İstanbul’a sonuçlar hayırlı 
olsun.

Bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye 
ifade edebileceğim sandık başında görev ya-
pan sandık başında görev yapan bütün yol ar-
kadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek 
seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaş-
larıma minnet duygularımı ifade etmek istiyo-
rum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıy-
dı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir 
anı olarak hatırlayacaklar.

“NET SONUÇLAR TUTANAKLARLA OLUR”
Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün 

hali hazırda seçim verileri süreci netleştirme-
ye dönük oluştursa da, net sonuçlar biliyoruz 
ki tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaş-
larıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, hukuk 
sorumlularına, bilişim görevlilerine süreç 
tamamlanana kadar görev yerlerinde kalma-
larını rica ediyorum. Lütfen sandıkları terk 
etmeyin.Bu tarihi sorumluluk halen devam 
etmektedir.

“16 MİLYON İSTANBULLU DEMOKRASİYE 
OLAN İNANCIMIZI PERÇİNLEMİŞTİR”
Çok değerli vatandaşlarımız, biz 

Türkiye’de demokrasi saatinin her zaman 
tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. De-

mokrasinin saati 31 Mart akşamı 
çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm 
milletimiz biliyor. Ama saatleri 
durdurarak zamanının akışını ön-
leyemezsiniz. Gerçekleri üzerini 
örterek gizleyemezsiniz. Sandık-
lardan oy pusulalarının yanı sıra 
bir de hesap pusulası çıktığını 
duyurmak isterim. 31 Mart’tan bu 
yana yapılan haksızlığın hesabı 
o tanımladığım bir avuç insana 
kesilmiştir. Bu İstanbul’da herke-
sin yeni ve ortak bir sayfa açması 

anlamına geliyor. İstanbul’da artık adalet, 
eşitlik hoşgörü olacak, kibir ve ötekileştirme 
bitecek. 16 milyon İstanbullu demokrasiye 
olan inancımızı, adalete olan güvenimizi per-
çinlemiştir. Bunu sadece bana oy verenler de-
ğil, tüm vatandaşlarımız sağlamıştır.

“ÖN YARGI DÖNEMİ BİTMİŞTİR”
Seçimi bir parti veya kesim değil bütün 

İstanbul ve ülke kazanmıştır. Kısa sürede her-
kes böyle hissedecek. Bunun için canla baş-
la çalışacağım. Bugün benim için sandıktan 
sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz 
İstanbul İttifakı Türkiye için ön yargıları yok 
etti. Bugünden sonra her kim giyimine ve 
hayat tarzına bakarak ön yargı oluşturuyorsa 
İstanbul ittifakı aklına gelsin. Ön yargı dönemi 
bitmiştir. Bu kenti tek başıma yönetecek deği-
lim. Liyakat ve çalışkanlık olan herkes benim-
le çalışabilir. Referans kağıtlarıyla işe girme 
dönemi bitmiştir.

“CUMHURBAŞKANIMIZLA UYUM
İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIM”

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a seslenmek istiyorum, İstanbul’un 
acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin 
uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi 
ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon va-
tandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içeri-
sinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp 
göreve başlamanın ardından yol haritamızı 
hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size ile-
tiyorum. Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. 
Hizmet üretim ve çözüm bekliyor.
n HABER MERKEZİ

Binali Yıldırım, Ekrem
İmamoğlu’nu tebrik etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçimine iliş-
kin, “Şu an itibariyle seçimleri 
rakibim Ekrem İmamoğlu önde 
götürmektedir. Kendisini tebrik 
ediyorum. Başarılar diliyorum.” 
dedi. Yıldırım, AK Parti İstanbul 
İl Başkanlığı’nda düzenlediği ba-
sın toplantısında, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun seçimlerin sonuçla-
rı ile ilgili yasağını kaldırdığını 
hatırlattı. “Şu an itibariyle seçimleri rakibim 
Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Ken-
disini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.” 
diyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Bu seçim 
kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun 
bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün 
gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşları-
ma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, pro-
jelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren 
İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür 
ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık 

gösteren aileme de bu vesileyle 
teşekkür ediyorum.

Seçim demek, demokra-
si demektir. Bu seçimler de 
Türkiye’de demokrasinin en iyi 
şekilde, kusursuz işlediğini bir 
kez daha ortaya koymuştur. Elde 
edilen sonuçlar tabii ki kesin 
olarak daha sonra açıklanacak-
tır.” Bu sonuçların İstanbul’a, 
İstanbul’un geleceğine hayırlar 
getirmesini dileyen Yıldırım, 
“Bundan sonra Ekrem İmamoğlu 

arkadaşımızın İstanbul’a güzel hizmetler yap-
masını da temenni ediyorum. Yapacağı çalış-
malarda İstanbulluların yararına yapacağı her 
türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gay-
ret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. 
Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın 
gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız 
ve bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
n AA

48.77 % 
4.171.126

48.61 % 
4.149.667

31 MART SEÇİM SONUÇLARI

İLÇE İLÇE 
SEÇİM SONUÇLARI

31 MART SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI

23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI HARİTASI
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

• ÇAY, YEMEK ve TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKABİLECEK BAYAN
• TECRÜBELİ OLMAK ÜZERE TORNACI
• YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ BÖLÜMLERDEN 
YENİ MEZUN OLMUŞ MAKİNA TEKNİK RESSAM, 
MAKİNA TEKNİKERLİĞİ İÇİN SOLİD, AUTOCAD 
PROGRAMLARINI KULLANABİLEN

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

AGRO TIGER TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaşmahallesi, 15659 ada 1 parsel cilt :10 sayfa :91623M III 
paftazemin kat   51 bağımsız bölüm no’lu   294/9284 arsa ( 327,06 m2) paylı asma katlı dükkan   Horozluhan 
Mah.Demirtepe sokak   No:23Selçuklu/Konya adresinde olup asma katlı dükkanniteliğindedir. Dükkan 
girişinde 1 adet kepenkli açılır kapanır1 adet demir doğrama üzericamekanlı asmamenteşelikanatlı kapı 
bulunmaktadır.Zemin kaplaması beton , duvar kaplamalarıkaba sıva üzeri boyalıdır.Çatısı betonarme 
asıklı çatı üzerisaçkaplamadır.Dükkan aydınlatması içingiriş kapısı üzerindeki camekan   fenerler 
bulunmaktadır.Dükkanın iç kısmında yerden2.20 m yükseklikte asmakatbulunmaktadır.Asma kat 
altında duvar ile ayrılmışbölümde lavabo& WCbulunmaktadır.Asma kat üzerinde isedemir doğrama ile 
ayrılmış   bölümde yazıhane bulunmaktadır.   Doğu cephelidir. Dükkan konum olarakFerhatlı caddesine   
140m , istanbul yolu150 m , Adana çevre yolu ve istcad kavşağına1.500m, şehir merkezine7 km ‘dir.
Taşınmazın bulunduğu yerde   oto sanayi ağırlıklı işletmelertarafından kullanılan zemin ve asmakatlı 
işyerleri mevcuttur.Ulaşım olarak gerek tramvayhattına gerekseözel ve kamutoplu ulaşım imkanlarına 
sahiptir.   İmar planında imar görmüş alan   içinde bulunmaktadır.Küçük sanayi sitesi   içinde yer 
almaktadır.   Demirtepe sokaktan cephe almakta olup yola12 m cephelidir.Kat mülkiyeti kurulmuş olup, 
yönetim planı24.02. 1992 tarihlidir.Taşınmazın batısında 150m mesafedeistanbul yolu, güneyinde 
Adana çevre yoluİstanbul caddesi kavşağına 1500m doğusundaAnkara caddesine1600mmesafede 
bulunmaktadır.Ulaşım imkanı oldukçarahat ve iyi konumdadır. Dükkanın çevresinde   genellikle sahip 
olduğuimara uygunbenzer niteliktekiasma katlı dükkanlarınbulunduğu alandadır.Çevresinde alt yapı 
tesisleri yapılmıştır.Taşınmazın kamusal alan(yol,park ,resmi daire ,kamulaştırma alanıvb yerler) 
kısıtlılık hali bulunmamaktadır.
Adresi : Horozluhan Mahallesi, Ferhatlı Ve Reşadiye Caddeleri, Demirtepe Sokağa 
   Cepheli No:21 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 320,00 m2 brüt (270 m2 zemin kat50 m2 asma kat olmak üzere ) (07.11.2018 
   tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre)
Arsa Payı : 294/9284
İmar Durumu : İnşaat tarzı MEVCUT YAPININ İNŞAAT RUHSATI 1988 YILINDA 1/18 SAYI 
   İLE ALINMIŞTIR. İmar planında imar görmüş alan   içinde bulunmaktadır.    
   Küçük sanayi sitesi   içinde yer almaktadır. Demirtepe sokaktan cephe 
   almakta olup yola12 m cephelidir.Kat mülkiyeti kurulmuş olup, yönetim planı 
   24.02.1992 tarihlidir. 
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %8 ( 20.03.2019 ve 843 sayılı cuhmurbaşkanlığı kararnamesi gereği )
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ MEVCUT OLUP İPOTEK NEDENİYLE 
   SATILACAKTIR.
1. Satış Günü : 30/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 05/11/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 
   MEZAT SALONU KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK’nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan”elektronik 
ortamdailan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2015/259 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2015/259 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1014927
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İNŞ.17 referanslı, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 20 ve 21 Bölge Müdürlükleri Sorumluluk Alanında Bulunan Trafo Merkezlerinde 
Yapılması Planlanan Muhtelif Bakım Onarım ve Yapım İşi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/282639
1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122038816 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi : abdullah.sarisaray@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 9. , 20. ve 21. Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan 
   Trafo Merkezlerinde yapılması planlanan muhtelif bakım ve onarımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
   ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul / Avrupa, Bursa, İzmir, İstanbul /Anadolu, Adapazarı, Kütahya, Isparta, Konya, 
   Edirne ve Denizli.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. 
   Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon 
   Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli 
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli 
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren 
faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi 
birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere 
birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az 
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki “BIII grubu işler veya BIII grubu işin 
onarım işi” benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek istekliler için, ihale konusu iş veya 
benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü, inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümüdür.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin reddedilecektir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’nin “İlanlar” bölümündeki 
duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” 
başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,00) olarak dikkate alınacaktır.
 -Elektronik Kamu İhaleleri Platformunun Sözleşme Tasarısı oluşturma işlemleri aşamasında merkezlerin yapım 
süreleri ayrı ayrı girilemediğinden en kısa süreli Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan işlerin yapım süresi 
yazılmıştır. Aşağıda, her Bölge Müdürlüğüne ait yapım süreleri ayrı ayrı verilmektedir :
 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul/Avrupa) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür.
 2.Bölge Müdürlüğü (Bursa) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür. 
3.Bölge Müdürlüğü (İzmir) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.
 4.Bölge Müdürlüğü (İstanbul/Anadolu) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür. 
5.Bölge Müdürlüğü (Adapazarı) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür. 
6.Bölge Müdürlüğü (Kütahya) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür. 
7.Bölge Müdürlüğü (Isparta) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür. 
9.Bölge Müdürlüğü (Konya) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür. 
20.Bölge Müdürlüğü (Edirne) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
21.Bölge Müdürlüğü (Denizli) bakım onarım ve yapım işleri Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

İNŞ.17 REFERANSLI, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 20 VE 21 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 
SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN TRAFO MERKEZLERİNDE YAPILMASI 

PLANLANAN MUHTELİF BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1014092 Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
24 Haziran 2019 Pazartesi  • Yıl: 11 • Sayı: 3678

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

TİCARET Mİ? YOKSA 
KUR SAVAŞI MI? 

Son zamanlarda kafalar 
biraz karışmış gibi gözükmek-
te. Özellikle Avrupa Merkez 
Bankasının hamlelerine karşı, 
Trump’ın tepkileri neticesinde,  
Acaba ticaret savaşları, kur 
savaşlarına mı dönüşüyor? 
Şeklinde bir soruyu da bizlere 
sordurmuyor değil. 

KUR SAVAŞIDA NERE-
DEN ÇIKTI? 

Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı Mario Draghi’nin, enflasyonun hedefe 
doğru yol almaması durumunda Avrupa Mer-
kez Bankasının, daha fazla teşviki gözden ge-
çireceğini belirterek, daha fazla faiz indirimi ve 
parasal genişlemeye işaret etmesi sonrasında 
avro/dolar paritesi gerilemeye devam etti. 

Bu gelişme sonrasında Trump, Draghi’yi 
hedef alarak, avrodaki değer kaybının tırnak 
içerisinde “haksız bir şekilde” ABD ile daha ko-
lay rekabet edilmesine yol açtığını, Çin ve diğer 
ülkelerin de yıllardır bu yolu izlediğini savundu.

KAVRAMSAL ANLAMLAR ÖNEMLİ 
Burada iki temel kavram kafamızı karıştır-

makta Ticaret Savaşı ve Kur Savaşı arasındaki 
fark nedir? O zaman bu iki kavramı kısaca 
açıklamaya başlayalım

Ticaret Savaşları; Ülkelerin korumacı po-
litikalar izleyerek (Günümüzde ağırlıklı olarak 
gümrük vergileri kullanılmakta) dış ticaretini 
kendi lehine çevirme amacını taşırken, 

Kur Savaşları ise Ülkelerin rekabetçi de-
valüasyonlarla (devalüasyon, kısaca kamu 
otoritesinin kendi yerel para birimini yabancı 
paralar karşısında değerini düşürmesi şek-
linde ifade edilebilir.) dış ticaret yapısını daha 
rekabetçi hale getirme amacı taşımakta. 

Dolayısıyla Trump, Avrupa’ya kısaca 
şunu söylüyor. Avro, Dolar karşısında değe-
rini fazla kaybetmemeli çünkü o zaman ABD 
olarak, dış ticarette görece sıkıntı yaşarız. Hem 
de hali hazırda Avrupa’ya karşı dış ticaret açığı 
verirken, böyle hareketler olmaz demeye geti-
riyor.

Yakın zamanda kur savaşlarının en fazla 
konuşulduğu taraflar yine ilginçtir ki, ABD ile 
Çin arasında olmuştu ve 2014 yılında Çin’in 
ardı ardına devalüasyonlar yapması ile gün-
deme gelmişti.  Sonrasında malumunuz 2018 
yılında da ABD’nin Çine karşı başlattığı Ticaret 
savaşları ile devam etmekte. 

Hatta 2018 Ağustos aylarında ülkemize 
yapılan döviz saldırıları ile başlayan süreçte 
ekonomimizi yıpratmaya çalışanlar, iç piyasa-
da yüksek enflasyonun oluşmasını tetiklerken, 
hesap edemedikleri bir konu vardı. Hatta o 
tarihlerde yazılarımda belirmiştim. Türkiye 
dış ticaretini iyileştirmek için, istese bu kadar 
yüksek oranda devalüasyon yaparak bile, bu 
derecede ihracatı artırıp, ithalatı azaltamazdı. 
Hatta cari açığı mevcut seviyelere çekemezdi.  
Şu an bile düşük cari açığının çok düşmesinin 
ve yüksek ihracatın başlangıç aşaması bu sü-
reçle başlar. 

Ayrı bir soru şu şekilde gelebilir. Peki, biz 
neden bu süreci tam yönetemedik? Çünkü 
kurların çok fazla oynak olması yani bir yük-
selip bir alçalması bize tam olarak bu fırsatı 
vermedi. Onun içinde daha öncelerden ifade 
ettiğim gibi kur rejimi değişikliği gerekmekte. 

ESAS KONUMUZA GELİRSEK
Son zamanlarda belirtildiği üzere, Kur Sa-

vaşları mı başlıyor? Sorusunun cevabına tek-
nik olarak hayır diyebiliriz. Çünkü ülkelerin farklı 
parametreleri düşünerek yaptığı ve sonucun-
da kendi yerel parasının düşmesi dolaylı bir 
etki olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu süreç 
Kur savaşı olarak değerlendirilemez. Daha 
önceden de ifade ettiğim üzere literatürde kur 
savaşının olabilmesi için kamu otoritesinin di-
rekt olarak rekabetçi bir devalüasyon yapması 
gerekmekte. 

POLİTİKA OLARAK TİCARET VE KUR 
SAVAŞLARININ UYGULAMA ALANI NEDİR? 

Öncelikle, ABD’nin Ticaret Savaşları 
kapsamında uygulamaya koyduğu ekstra 
vergiler Dünya Örgütü (DTÖ) kurallarını ih-
lal eden nitelikte. Dolayısıyla DTÖ, kendisine 
üye olan ülkelerin, keyfi vergi artırımları kısıt-
lamakta ama cezai yaptırım olarak maalesef 
etkili olamamaktadır. Tabi bu durum tartışıl-

ması gereken ayrı bir konu 
ama sonuçta DTÖ, keyfi vergi 
artırımlarını engelleyen ve 
denetleyen bir üst ve ulusla-
rarası bir kuruluş 

Olaya Kur savaşları bağ-
lamında bakarsak, herhangi 
üst kuruluşun, devalüasyon 
yapılmasına karşı bir yaptırımı 
yok. Yani o kulvarda ülkeler 
serbest. 

İBREYİ ÜLKEMİZE ÇEVİ-
RİRSEK

Ticaret savaşları kapsa-
mında, ABD’nin özellikle demir çelikte ülkemi-
ze uyguladığı ek gümrük vergileri karşısında 
zaten DTÖ bünyesinde hakkımızı arıyoruz. 
Ama haklı olarak kazansak bile, bize verilecek 
bir parasal cezai ödeme olmayacak, en fazla 
sende aynısı ABD’ye yapabilirsin denecek. De-
diğim gibi DTÖ’nün işlevselliği ayrı bir tartışma 
konusu 

Kur olayına gelirsek, orası biraz karışık. 
Çünkü mevcut kur rejimi herhangi bir müda-
hale yapmamıza engel olmakta. 

ÖNCELİKLE 
Şu an için ülke olarak en yumuşak kar-

nımız DÖVİZ KURU meselesi. Geçen hafta 
içerisinde Cumhurbaşkanımız yabancı basın 
mensupları ile yaptığı görüşmede şu ifadeyi 
ilk defa kullandı. Koşullara göre kur rejimi de-
ğişebilir. Böyle bir açıklamayı özellikle 2018 
yılı Ağustos ayından itibaren başlayan döviz 
saldırıları ile yumuşak karnımız olan kur kapsa-
mında, saldırıya maruz kalan ülkemizin, geçici 
olmak kaydıyla Sabit Kur rejimine geçilmesini 
savunan bir kişi olarak, bu demeci duymaktan 
dolayı çok sevindiğimi ifade etmek isterim. 

AMA NEDENSE 
Evet, ama nedense bu demeç maalesef 

ki ekonomi basınında çok öne çıkarılmadı ve 
bunu hayretle hafta içerisinde gözlemledim. 
Çünkü bu söylem şunu ifade ediyor, diğer bir 
deyişle şu mesajları veriyor. 

• ABD ekonomik bir yaptırım uygularsa 
(S-400 meselesinden kaynaklı)  Dolar/TL ku-
runda oynamaya müsaade etmeyiz ve direkt 
olarak kur rejimi ile müdahale ederiz. (dolaylı 
müdahale ile değil yani sabit kur rejimine ge-
çerek direkt müdahaleyi yaparız)

• Rahip Brunson olayında olduğu gibi 
TL’nin değeri ile tehdit alanını, ABD’nin suratına 
kapatırız. (oyun alanına seni sokmayız.) 

Her ne kadar ekonomi basını ve medyası 
bu ifadeyi es geçse de bu ifadenin en yüksek 
dereceden (Ekonomi Bakanları veya bürok-
ratları ile değil, direkt Cumhurbaşkanımız ta-
rafından söylenmesi) ilgili yerlere mesajı direkt 
olarak adrese teslim etmiştir. 

ŞİMDİ 
Kanaatimce ABD’nin herhangi bir olası bir 

ekonomik yaptırım veya dolaylı müdahalesi ol-
madan ülke olarak acilen geçici olmak kaydıyla 
Sabit Kur rejimine geçmeliyiz.  Neden mi? 

 • Ülkemize yapılacak olası kur saldırılarını 
engellemek için 

 • Ülkemize yapılacak olası ekonomik am-
bargoların etkisini azaltmak için

 • Savaş tamtamlarının çalındığı kom-
şumuz İran ile olası bir ABD –İran veya ABD 
müttefikleri (S. Arabistan –BAE) olası savaş 
riskine karşı ekonomik olarak önlem almak için  

 • Petrol fiyatlarındaki aşırı olası artış ile 
enerji ithalatçısı ülkemizin en azından Dolar/TL 
paritesini kendi lehinde yönetebilmesi için 

 • Olumsuz bir olayın ardından, Sabit Kur 
rejimine geçsek bile, aradan geçen fırsat mali-
yetine ülke olarak katlanmamak için 

 • Sabit kur rejimi ile Döviz belirli bir süre 
sabitlenirse, örneğin bir yıllık gibi ekonomik 
tüm taraflar (hane halklarından tutunda iş dün-
yasına kadar) yapacakları yatırımlarda ileriye 
yönelik öngörü sahibi olabilmeleri için

 • Cumhurbaşkanımızın haklı olarak ifade 
ettiği % 24 lük politika faizi ile işlerin yürüme-
si her ne kadar zor olsa bile, faizi etkiyecek ve 
düşürecek en önemli silahın TL/Döviz Kuru 
değeri olduğu için 

 • Enflasyon ve Faiz ve Kur üçleminde, 
Kurda da aktif bir politika alanı oluşturulması 
için   

SONUÇ:  Her ne kadar küresel ölçekte, 
Ticaret Savaşları veya Kur Savaşları konuşulsa 
bile, ülkemiz özelinde dış mihraplara karşı, milli 
bir ekonomik savaş yürütmekteyiz. 

ANTALYA ELVAN’I BAĞRINA BASMIŞ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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6 Kalem Temizlik, Giyecek ve Kırtasiye alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/286397
1-İdarenin
a) Adresi : BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322631230 - 3322631246
c) Elektronik Posta Adresi : beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem temizlik, giyecek ve Kırtasiye Malzemesi (4 Kalem Temizlik, 
   1 kalem Giyecek, 1 Kalem Kırtasiye Malzemesi)
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Ayniyat Tüketim Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 31.12.2019 tarihine kadar 
   malzemeler peyderpey talep edilecektir. Sipariş edilen malzemeler 
   tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hastanemiz ayniyat tüketim 
   deposuna teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A 
   Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen tüm malzemelere ait numuneler teklif dosyası ile birlikte ihale birimine teslim tutanağı ile 
birlikte teslim edilecektir. Numune teslim tutanağı istekli firma tarafından düzenlenecektir.
2- Numune teslim edilmeyen kalemler için teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Beyhekim Devlet Hastanesi İhale Odası adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

6 KALEM TEMİZLİK, GİYECEK VE KIRTASİYE
DEVLET HASTANESİ - BEYHEKİM SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1014852

Irak’ın yumurta ihracatını durdurmasının ardından, ürettikleri ürünleri zarar ederek satmak 
zorunda kalan Konyalı yumurta üreticileri, bu konuda çözüm için yardım bekliyor

Yumurta üreticisi 
çözüm bekliyor

Direğe çarpan otomobildeki
3 kişi feci şekilde can verdi

Takla atan otomobildeki 1 kişi
hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Irak’ın yumurta alımını durdur-
masından sonra, Konyalı üreticiler de 
ürettikleri yumurtaları zarar ederek 
satmak zorunda kalıyor. Konya’da 
yumurtanın tanesi yaklaşık 40 ku-
ruşa satılıyorken şu anda yumurta 
fiyatları yaklaşık 14 kuruşa kadar 
düştü. Bu kapsamda ihracat yapama-
yan üreticiler, konunun çözümü için 
hükumetten yardım bekliyor. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi 
konum nedeniyle şu anda ülke ola-
rak ciddi bir sıkıntı içinde olduklarını 
belirten Konya Yumurta Üreticileri 
Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, bu 
durumun ilk emarelerinin üretimle-
rinin yaklaşık yüzde 30-35’ini gön-
derdikleri Irak’taki ihracatın aniden 
kapatılması olduğunu söyledi. 

Saraçoğlu, “Ben bu kararın 
Irak’ın yumurtasının olduğundan 
veyahut da ihtiyacı olmadığından, 
kendine üretiminin yettiğinden falan 
olduğuna inanmıyorum. Sebebi bir 
siyasi. Irak’a biz dünya kadar yatırım 
yapıyoruz. Milyarlarca dolar yardım-
larımız var. Yol yapımları ama bir 
Amerika’nın sözüyle Irak’ın Türki-
ye’deki üreticileri şuan da ihracatçı-
lar birliğinin elinde, borsaların elinde 
yumurtadan hariç 71 kalem ürünün 
adından bahsediliyor. Bunu Irak’ın 
yapması mümkün değil. Bir devlet 
ama bize bağımlı bir devlet” dedi. 

Dünyanın en kaliteli yumurtası-

nı üreten ülkenin Türkiye olduğunu 
kaydeden Saraçoğlu, “Ben yumurta 
satabilir miyiz diye 14-15 tane ülke 
gezdim. Bazı ülkeler devlet bazın-
da alıyorlar, 50’şer milyon, 100’er 
milyon. Yumurtayı aldıktan sonra 
halkına dağıtıyorlar. Hindistan’ın yu-
murtasını gördüm, Brezilya’nın yu-
murtasını gördüm. Daha yakın gün-
de, küçük yeğenim bayram içinde 
Ukrayna’daydı. Bizim yumurtamızın 
kalitesinde dünyada bir tane daha yu-
murta yok. Şimdiki acil sorunumuz, 
yumurta üreticisinin finans sorunu-
nu çözmek. Ondan sonra planlama 
yapıp belli bir yaştan sonra tavuğun 
yumurtlatacağız diye aç bırakıp tüye 
sokup geçmiş yaşlarla uğraşmadan 
genç hayvanların önünü açmak” şek-

linde konuştu. 
Yumurta konusunda ihracat ya-

pılamadığı taktirde üreticiler olarak 
ya bir itlaf kararı alacaklarını ya da bir 
kesimhane bulacaklarını dile getiren 
Saraçoğlu, tavuklarını Türkiye içine 
yetecek hale getireceklerini söyledi. 

Şuan da Türkiye de 4.50 liradan 
satılan 1 viyol yumurtanın Irak’ta 
Türk parasıyla 28 lira 60 kuruşa sa-
tıldığını dile getiren Saraçoğlu, Tür-
kiye’deki yumurta üreticilerinin yok 
olup, piyasa vahşi sermayenin eline 
kalırsa ve Türkiye’ye yabancı serma-
ye gelirse en yakın zamanda Türk 
tüketicisinin de tanesi 1 liradan yu-
murta yemeye başlayabileceğinin 
altını çizdi.
n İHA

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetti-
ği otomobil aydınlatma direğine 
çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kay-
betti. Kaza, öğle saatlerinde Ak-
saray-Konya karayolunun 45’inci 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Kemal Bo-
zok (58) idaresindeki 09 KA 680 
plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi 
yakınlarında sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu refüjdeki aydınlatma direğine 
çarptı. Otomobilin adeta hurdaya 
döndüğü kazada sürücü ve yanın-
da bulunan Safire İlhan (65) olay 
yerinde feci şekilde can verirken, 
ağır yaralanan diğer yolcu Emine 
Bozok (90) olay yerine çağrılan 
ambulansla Aksaray Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Burada tedavi altına alınan yaşlı 
kadın yapılan tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Konya’da yağmur nedeniyle ıs-
lanan yolda kontrolden çıkan oto-
mobilin refüje çarpıktan sonra tak-
la atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 16 yaşındaki genç 
hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 11.00 sıralarında 
Konya - Beyşehir Karayolu Kızı-
lören Kavşağında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Kızılören istikametine seyir halin-
de olan Mustafa T. (51) idaresin-
deki 42 B 3830 plakalı otomobil, 
yağmur nedeniyle ıslanan yolun 
kaygan olması nedeniyle sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu refüje çıkarak 
takla attı. Kazada otomobil sürü-
cüsü Mustafa T., Hatice K., (56) 
Zeynep C. ve Ayşe K. ile Fatih Tan 
Kızıldağ (16) ağır yaralandı. Takla 
atan aracı gören diğer sürücüle-
rin ihbarı üzerine olay yerine am-
bulans, itfaiye, polis ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. Sağlık görevli-
leri kazada ağır yaralanan ve kalbi 
duran Fatih Tan Kızıldağ’a yakla-
şık 20 dakika boyunca kalp ma-
sajı yaptı. 16 yaşındaki Fatih Tan 

Kızıldağ, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olay yerine gelen Fatih 
Tan Kızıldağ’ın yakınları sinir krizi 
geçirdi. Hayatını kaybeden gen-
ci hayatta tutmak için 20 dakika 
boyunca kalp masajı yapan sağlık 
görevlileri de Fatih Tan Kızıldağ’ın 
yakınlarına sarılarak teselli etme-
ye çalıştı. Kazada yaralanan 4 kişi 
ambulanslarla kentteki çeşitli has-
tanelere kaldırılarak tedavi altına 

alındı. Hayatını kaybeden gencin, 
cenazesi ise yapılan incelemelerin 
ardından otopsi için Konya Numu-
ne Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Hayatını kaybeden 16 yaşındaki 
Fatih Han Kızıldağ’ın uçakla İs-
tanbul’dan Konya’ya geldiği ve ya-
kınlarıyla birlikte havalimanından 
Derebucak ilçesine doğru gittiği 
öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA
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Konya sanayisinin sevilen ve saygın işletmelerinden Nisa Kaporta ve Boya’nın sahiplerinden Faruk Kırkkuvalı, oğlu 
İbrahim’i sünnet ettirdi. Minik İbrahim, erkekliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu, ailesi de evlatlarının gururunu yaşdı

Kırkkuvalı ailesinin mutluluğu

Fatma – Faruk Kırkkuvalı çifti-
nin çocukları, İbrahim Kırkkuvalı 
ve Bahattin Kılıçaslan’ın torunu 
İbrahim, sünnet olarak erkekliğe 
ilk adımını atmanın mutluluğunu 
yaşadı. Konya sanayisinin ‘Faruk 
usta’sı Nisa Kaporta ve Boya’nın 
sahiplerinden Faruk Kırkkuvalı da 
evladının sünnet törenini ailesi, 
sevdikleri, dostları ve akrabaları ile 
birlikte gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu yaşadı. 

Nazar Grand Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve davetlilere gele-

neksel Konya pilavının ikram edil-
diği düğün töreninden önce konvoy 
halinde şehir turu yapıldı. Üstü açık 
aracında elinde topuzuyla etrafın-
dakileri selamlayarak düğün salo-
nuna gelen minik İbrahim, burada 
kendisi için hazırlanmış olan tahta 
oturarak, tebrikleri kabul etti. 

Minik İbrahim’in babası Faruk 
Kırkkuvalı ve dedeleri İbrahim ile 
Bahattin de davetlerine icabet ede-
rek bu mutlu günlerinde kendile-
rini yalnız bırakmayan akraba ve 
dostlarını kapıda karşılayarak, ken-

dileriyle yakından ilgilendi. Minik 
İbrahim’in babası Faruk Kırkkuvalı, 
“Bizim için son derece önemli ve 
özel bir günü yaşıyoruz. Evladımı-
zın sünnet olma sevincini hep bir-
likte yaşıyoruz. Bizi bu mutlu günü-
müzde yalnız bırakmayan tüm dost, 
akraba ve arkadaşlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifade-
lerini kullandı. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Fatma – Faruk Kırkku-
valı çiftinin evladı İbrahim’e geçmiş 
olsun dileklerimizi sunar, ailesini 
tebrik ederiz. n RASİM ATALAY

Konya’nın tanınmış ailelerinden Fatmanur – Ramazan Biberci’nin oğulları İbrahim Esad sünnet olmanın sevincini yaşarken; 
Sevim-Lütfi Şirikçi’nin kızları Sevde’yle Nimet – Bülent Biberci çiftinin oğulları Mehmet de evlilik mutluluğu yaşadı

Biberci ailesinde çifte sevinç
Konya’nın tanınmış ailelerin-

den Biberci Şirketler Grubu, çifte 
düğün heyecanını bir arada ya-
şadı. Fatma-Mehmet Biberci’nin 
torunları, Fatmanur-Ramazan 
Biberci’nin oğulları İbrahim Esad 
sünnet olarak erkekliğe ilk adımını 
atarken, Sevim-Lütfi Şirikçi ailesi-
nin kızları Sevde ile Nimet-Bülent 
Biberci çiftinin oğulları Mehmet 
bir ömür boyu sürecek mutluluk-
larına ‘evet’ diyerek dünya evine 
girdi. Çiftsan Botanik Bahçesi’nde 
düzenlenen düğüne iş ve siyaset 
dünyasından çok sayıda isim ile Bi-
berci Ailesi’nin akraba ve dostları 
katıldı. Biberci ailesinin büyükle-
ri, evlatlarının bu mutlu günün-
de kendilerini yalnız bırakmayan 
misafirleriyle yakından ilgilendi. 
Renkli görüntülerin oluştuğu dü-
ğün töreninde misafirlere gele-
neksel Konya düğün pilavı ikram 
edilirken, yemek sonrası davetliler 
uzun süre sohbet etme imkânı bul-
du.

Evlatlarının bu mutlu gününde 
kendilerini yalnız bırakmayan tüm 
dostlarına teşekkür eden Biberci 
Ailesi, “Bugün 2 ayrı mutluluğu 
bir arada yaşıyoruz. İbrahim Esad 
sünnet olarak erkekliğe ilk adımını 

attı. Mehmet ise kıymetli eşi Sevde 
ile dünya evine girdi. Her iki evla-
dımıza da bundan sonraki hayat-
larında başarı ve mutluluk dileriz. 
Ayrıca bu mutlu günümüzde biz-
leri yalnız bırakmayan tüm dostla-
rımıza teşekkür ederiz” sözleriyle 
yaşadıkları duyguları anlattı. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak, İbrahim Esad’a geçmiş olsun 
dileklerimizi sunar; Sevde ve Meh-
met çiftçine kurdukları yuvada bir 
ömür boyu mutlu olmalarını diler; 
Biberci ve Şirikçi ailelerini de teb-
rik ederiz. 
n EMİNE ÖZDEMİR
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Yeni Malatyaspor’u 
Avrupa heyecanı sardı
UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak Yeni Malatyaspor’da yönetim kuru 

üyesi Erdal Gündüz, Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi

Erdal Gündüz, Yeni Malatyaspor’un 
yeni sezon hazırlıkları, UEFA Avrupa Ligi 
hedefleri ve transfer çalışmalarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. İkinci se-
zonlarını geçirdikleri Süper Lig’de adla-
rından söz ettirdiklerini belirten Gündüz, 
performanslarını hep daha yukarı çıkarma 
hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi. Gün-
düz, başarılı bir sezonu geride bıraktık-
larını ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine 
katılma hakkı kazandıklarını hatırlatarak, 
“Bunun için çok mutluyuz. Malatya’da 
16 yıl önce UEFA Kupası heyecanı yaşan-
mıştı. O özlemi de sona erdirmenin heye-
canını yaşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi’nde 
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 
Avrupa kupası maçları bizim için büyük ve 
önemli bir tecrübe olacak.” dedi.

“İYİ BİR KURA ÇEKİMİ YAPTIK”

Uzun ve zorlu bir sürecin ardından 
Avrupa kupalarına katılma hakkı elde et-
tiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam 
etti: “Bu şehrimizin ve takımımızın başarı-
sıdır. Birlikte daha iyi işlere imza atacağız. 
Malatyalılar bizi desteklediği müddetçe 
daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde kuralar çekildi. İkinci 
eleme turunda Slovenya temsilcisi Olim-
pija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas 
eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. İyi 
bir kura çekimi yaptık. İlk düşüncemiz, ba-
şarılı sonuçlarla gruplara kalmak. Orada 
da elimizden gelenin en iyisini yaparak 
ilerleyebildiğimiz yere kadar ilerleyece-
ğiz. Bunu da yine halkımızla, şehrimizle 
başaracağız. Evimizde oynayacağımız 
maçlarda taraftarımız stadı doldurduğu 
müddetçe başarılı olacağımızı biliyoruz. 

Daha önceki müsabakalarda bunu göster-
dik.”

İyi bir takım kurmaya çalıştıklarını ak-
taran Gündüz, “Yeni Malatyaspor denilin-
ce herkesin aklına, sahada tüm benliğini 
ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve 
dinamik bir takım gelecek. Avrupa maç-
larını iple çekiyoruz. Eleme maçlarından 
alnımızın akıyla çıkıp, turu geçmek istiyo-
ruz. Hedefimiz gruplara kalmak.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“EN İYİSİ NEYSE ONU YAPACAĞIZ”
Erdal Gündüz, hem Süper Lig hem de 

UEFA Avrupa Ligi için planlamalarını yap-
tıklarını söyledi. Çalışmalarının devam 
ettiğini belirten Gündüz, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Transfer çalışmaları teknik 
direktörümüz Sergen Yalçın’ın sunduğu 
rapor doğrultusunda, tüm hızıyla sürüyor. 

Malatyaspor için en iyisi neyse onu yapa-
cağımızdan herkes emin olsun. Eksik nok-
talarımıza iyi hamleler yaparak sahada 90 
dakika mücadele eden bir takım oluştura-
cağız. Kulüp başkanımız Adil Gevrek, Ser-
gen hocamız, Ali Ravcı, Burak Çakır, Suat 
Tekin, Gökhan Çelik ve Hakkı Çelikel’den 
oluşan transfer komitemiz, gece gündüz 
demeden, işlerini bir tarafa bırakıp, yurt 
içi ve yurt dışında çalışmalarını tüm hızıy-
la sürdürüyor. Görüştüğümüz birçok oyun-
cu var. Yeni transferlerimizi kampa yetiş-
tirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 
Başkanımıza ve transfer komitesindeki 
arkadaşlarıma bu zorlu görevde başarılar 
diliyorum. Başkanımız ve yönetimimiz en 
kısa sürede transfer konusunda güzel açık-
lamalar yapacaktır.” 
 n AA

Denizlispor, Hugo 
Rodallega’yı açıkladı 

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile 
her konuda anlaştı. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki gün-
lerde oyuncuya imza attıracak. Süper Lig’in yeni ekibi 
Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı. Trabzonspor’un 
eski oyuncusu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetim, 
bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı. 33 yaşındaki fut-
bolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza at-
ması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğ-
renildi. Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yı 
transfer ettiğini resmen açıkladı. Süper Lig’in yeni ekibi 
Denizlispor, Hugo Rodallega’yı açıkladı. Kulüp resmi sos-
yal medyada hesabından oyuncunun transferi ile ilgili bir 
paylaşım yapıldı. Trabzonspor’un eski oyuncusu ile daha 
önce Denizli’de görüşen yönetim, Kolombiya’da bulunan 
menajeri aracılığıyla sözleşme imzaladı. Rodellega ile 1 
yıllığına anlaşma sağlandı. n İHA

Başkan Ali Koç’tan 
transfer müjdesi 

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin trans-
fer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. 
Koç, 10-12 gün için 3-4 önemli transferi bitirmiş olacak-
larını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de ku-
lübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında 
transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Koç, 
transfer çalışmalarının son durumuna ilişkin gelen bir soru 
üzerine, “Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi ge-
çirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 
3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız” dedi. n İHA

Kasımpaşa, 2 Temmuz’da 
hazırlıklarına başlayacak 
Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Tem-

muz 2019 Salı günü başlayacaklarını açıkladı. 
Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlıyor. 

Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada 2 Temmuz 2019 Salı günü Kemerburgaz Ka-
sımpaşa Spor Tesisleri’nde yapılacak antrenman ile yeni 
sezon hazırlıklarına start verileceği duyuruldu. Konuyla 
ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız, yeni sezon 
hazırlıklarına 2 Temmuz 2019 Salı günü Kemerburgaz 
Kasımpaşa Spor Tesislerimizde saat 18.00’de yapacağı 
antrenman ile başlayacak” ifadelerine yer verilirken, Tek-
nik Direktör Kemal Özdeş’in de fotoğrafı paylaşıldı. Paşa, 
2018-2019 sezonunda Süper Lig’i topladığı 39 puanla 14. 
sırada tamamlamıştı.  n İHA

Kayserispor’da olağanüstü kongre ertelendi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kay-

serispor’un seçimli olağanüstü kongresi, 
çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. 
Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılması 
planlanan genel kurula, delegelerden yeterli 
katılım olmadı. Olağanüstü kongre, 29 Ha-
ziran Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa 
bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, bu duru-
mu beklediklerini söyledi. 29 Haziran’da 
çoğunluğa bakılmaksızın kongrenin gerçek-
leştirileceğini belirten Taşçı, “Bir sonraki 
kongre gününde inşallah kalabalık bir ka-
tılım olacak. Tabii o güne kadar da muhte-
melen adaylık durumu belli olacaktır. Hafta 
içinde Erol Bedir aday olmayacağını söyledi. 
Önemli olan şehrin dinamiklerinin ne söy-
leyeceği, ne kadar destek olacağı. Önemli 
olan burada kimin aday olup olmadığı değil, 
Kayserispor’un durumu. Biz burada kurum-
sal yapıyı gözetmek zorundayız.” ifadelerini 

kullandı.
Transfer konularına da değinen Taşçı, 

şunları söyledi: “Mensah’ın Fenerbahçe’yle 
anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. 
Mensah, tıpkı Deniz Türüç gibi ya da diğer 
oyuncularımız gibi bizim sözleşmeli futbol-
cumuzdur. Sözleşmesi halen devam ediyor. 
Tabii ki burada taraf biziz. Mensah ya da 
başka bir oyuncu konusunda anlaşılacaksa, 
önce Kayserispor’un kapısı çalınmalıdır. 
Mensah’a şu an için resmi bir teklif yok. 
Deniz Türüç için de aynı durum söz konusu. 
Onun da Galatasaray ile anlaştığı yönünde 
çokça söylenti oluyor. Bize gelen resmi bir 
teklif yok. Biz de Deniz’in nerede mutlu ola-
caksa orada devam etmesini isteriz. Onunla 
ilgili de bir teklif gelirse değerlendireceğiz. 
Transfer çalışmalarını yönetim seçildikten 
sonra yapmak istiyoruz. Doğru olan da bu. 
Kulübün menfaatleri gereği bunu yapmalı-
yız.” 
n AA

MKE Ankaragücü’nün 30 milyon liraya ihtiyacı var
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet 

Yiğiner, kulübün ekonomik sıkıntılarını gidermek 
için çalıştıklarını ancak zorlandıklarını söyledi. 
Başkan Mehmet Yiğiner, transfer yasağı, yeni 
teknik direktör ve ekonomik sıkıntılarla ilgili açık-
lamada bulundu.

Kulüpte yönetici olmak isteyenlerin, gerekli 
maddi desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken 
Yiğiner, “(Bu koltukta ben oturacağım!) diye bir 
derdim yok. Her şeyini bitirmiş, 1 lira parası kal-
mamış, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan insan-
ların da bu kulübe gelme şansı yüzde sıfır. Bedel 
ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz. Bunu özel-
likle söylüyorum. Biraz siyasi sıkıntılar var. Yine 
başladık, egolar, koltuk savaşları, şunlar, bun-
lar... Bunları da aşarız inşallah. Herkes işine gü-
cüne baksın.” ifadelerini kullandı. Önlerindeki en 
önemli sıkıntının transfer yasağı olduğunu aktaran 
Yiğiner, “Transfer yasağını kaldırmamız lazım. 
Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birer 
birer alacaklı futbolcu arkadaşlarımızı çağırıyoruz. 

Bunlarla anlaşma yapıyoruz.” diye konuştu.
“30 MİLYON LİRA CİVARINDA
 PARAYA İHTİYACIMIZ VAR”

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 
yaptıkları hesaplamalara göre sezon öncesi yak-
laşık 30 milyon liraya ihtiyaçları bulunduğunu kay-
detti. Camiadan sabır isteyen Yiğiner, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yapmış olduğumuz hesaplama-
lara göre, hem transfer yasağını kaldırmak hem 
de kulübümüze hoca ve futbolcu kazandırmak için 
sezon öncesinde 30 milyon lira civarında paraya 
ihtiyacımız var. Makine Kimya Endüstrisi (MKE), 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bizim katacakla-
rımızla beraber, hepsini bir araya getirdiğimizde, 
problemleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum. 
Biraz sabır. Hocayı aldığımızda, transfer yasağını 
kaldıramayınca daha farklı krizler çıkabilir. Bura-
da sabretmemiz lazım. Bunun başka yolu yok.”

KULÜBE DESTEK KAMPANYASI
 İÇİN KOLLAR SIVANDI

Başkent ekibinin diğer kulüpler gibi çözü-

lemeyecek problemleri bulunmadığını anlatan 
Mehmet Yiğiner, “Fenerbahçe’nin kampanyası-
nın aynısını veya bir benzerini bizim de yapmamız 
lazım.” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’nin 
düzenlediği kampanyanın tüm sorunları çözeme-
diğini ancak bir kamuoyu oluşturduğunu anlatan 
Yiğiner, “Ciddi miktarda da destek gördüler. Bir 
kampanya çalışmasını mutlaka başlatmamız la-
zım. Muhtemelen ay başından itibaren böyle bir 
kampanya yapmamız lazım.” şeklinde konuştu. 
“Her şeyi birilerinden beklememek lazım.” diyen 
Yiğiner, “Yönetim olarak bizim de kulübün gerçek 
sahibi taraftarlarla birlikte kulübümüzü ayağa kal-
dırmamız lazım. İhtiyacımız olan 30 milyon lirayı 
bizim karşılamamız lazım. Bunu karşıladığımızda, 
sezon sonuna kadar hiçbir problem yaşamayız.” 
ifadelerini kullandı.

MKE’YE SİTEM
Mehmet Yiğiner, sponsorları konumundaki 

MKE’nin geçen sezon kendilerine ödeme yapma-
dığını söyledi. Kulübün isminin MKE Ankaragücü 

olduğunu hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti: “Bi-
liyorsunuz MKE’den ufak tefek destekler alıyorduk. 
Bizim sponsorumuz. Kulübün sahipleri de diyebi-
lirsiniz. Baktığınızda diğer kulüpler devlet kurum-
larından sponsorluk gelirlerini aldılar. MKE bize 1 
lira ödemedi. Genel müdürle, bakan yardımcısıy-
la, bakanla görüştük. ‘Onay bekliyoruz.’ diyorlar. 
Sayın Cumhurbaşkanı’ndan onay bekliyorlar ama 
1 yıl olmuş. Sezon bitti. Yeni sezona da aynı şekil-
de başlayacağız. Ciddi bir isim sponsoru bulabilir-
sek, MKE’yi bir kenara atabiliriz. Atmamız lazım 
çünkü zor zamanımızda bizim yanımızda olmuyor. 
Takım Süper Lig’e çıkmış, desteği kesiyorsun. 
Hep engellemelerle karşılaşıyoruz. Göğsümüzde 
MKE’yi taşıyoruz ama sponsorluk imzasını atma-
dılar. Anlaşma yok. İstediğimiz gibi hareket ede-
bilirdik ama biz İmalat-ı Harbiye ruhuyla hareket 
edelim dedik. Ayrılmak istemedik. Diğer firmalar 
1,5-2 milyon lira isim hakkı teklif ettiler ama kabul 
etmedik. Ancak o paradan da olduk.” 
n AA



Konya Büyükşehir Belediyesi 28 ilçede spor okulu açılıyor

Ahmet Pekyatırmacı: Selçuklu’da 12 bin öğrenci spor yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçede 
7-14 yaş arası öğrencilere yönelik 12 branşta 
Yaz Spor Okulları açıyor. Yaz Spor Okullarına 
kayıtlar ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarında 
24-30 Haziran tarihleri arasında alınacak. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, 28 ilçede ilk kez açılacak Yaz Spor Okul-
larında her ilçeye en az bir branş açmayı ve kayıt 
yaptıran her genci en az bir branşla tanıştırmayı 
amaçladıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, ilçelerdeki çocukların yaz tatillerini spor 
yaparak değerlendirmesi amacıyla Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 28 ilçede Yaz Spor 
Okulları açıyor. Çocukların sağlıklı ve tam dona-
nımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlaya-
cak Yaz Spor Okulları bünyesinde; futbol, bas-
ketbol, voleybol, masa tenisi, cimnastik, bocce, 
badminton, hentbol, tekvando, judo, karate ve 
güreş branşlarında temel eğitimler verilecek.

ALTAY: “ÇOCUKLARIMIZI 
EN AZ BİR BRANŞLA TANIŞTIRACAĞIZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, geleceğimizin güvencesi olan 
çocukların ülkemiz için çok değerli olduğunu 
belirterek, “Sağlıklı yaşamın anahtarı olan 
spora evlatlarımızı teşvik etmek ve Konya’nın 
gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek için spor 
okullarıyla çocuklarımızın desteklenmesini çok 
önemsiyoruz. 2019 yılı Eğitim Öğretim Yılı’nın 
tamamlanmasıyla uzun bir eğitim maratonunu 
geride bırakan çocukların tatillerini spor yaparak 
değerlendirmesi; bedensel ve zihinsel gelişim-
lerine katkı sağlarken, okul yaşantılarında da ba-
şarılarına artı değer katacaktır. Uzman eğitmen-
lerimizin gözetiminde 12 branşta eğitim alacak 
yavrularımız, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar 
ve dostluklar edinerek sosyal gelişim de sağla-
yacaktır” dedi.

Selçuklu, Meram ve Karatay’da ilçe bele-
diyelerinin Yaz Spor Okulları açtığını kaydeden 
Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 28 
ilçede ilk kez açılacak Yaz Spor Okullarında her 
ilçeye en az bir branş açmayı ve kayıt yaptıran 
her genci en az bir branşla tanıştırmayı amaçla-
dıklarını da sözlerine ekledi.

KAYITLAR 24-30 HAZİRAN 
ARASINDA ALINACAK

Yaz Spor Okulları’nda eğitim alacak öğren-
cilerin başvuruları 24-30 Haziran tarihleri ara-
sında ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi 
KOMEK ve ASEM binalarında; KOMEK ve ASEM 
olmayan ilçelerde ise Gençlik ve Spor İlçe Mü-
dürlüklerinde alınacak.

7-14 arası yaş gruplarının katılabileceği eği-
timler, 28 ilçedeki spor tesislerinde 1 Temmuz 
itibariyle başlayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, 12 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı 
Selçuklu Yaz Spor Okullarının çocukla-
rın gelişimine büyük katkı sağladığını 
söyledi. 

Selçuklu Belediyespor Kulübü her 
yıl binlerce çocuğu sporla buluştur-
maya devam ediyor. Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü tarafından çocukların 
hem bedensel, hem zihinsel olarak 
gelişimi ve sağlıklı nesiller yetiştirmek 
amacıyla açılan yaz spor okulları bu 
yılda aileler tarafından büyük ilgi gör-
dü. 14 branşta yaklaşık 12 bin öğrenci 
Selçuklu Yaz Spor Okullarına kayıt yap-
tırdı. 17 Haziran tarihinde başlayan, 
35 tesis ve 56 salonda 170 antrenörün 
gözetiminde gerçekleştirilen Yaz Spor 
Okulları 1 Eylül 2019 tarihinde sona 
erecek. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, uluslararası spor 
salonu, tenis kortu ve sancak yüzme 
havuzunda gerçekleştirilen Yaz Spor 
Okullarını ziyaret ederek çalışmaları 

yerinde inceledi. Başkan Pekyatırma-
cı, antrenörler ile görüşerek verilen 
eğitimler hakkında bilgi alırken, spor 
okulları öğrencileri ve aileleriyle de 
bir süre sohbet etti. Ziyarette, Selçuklu 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Çakar ve Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Müdürü Mehmet Ali Kolay’da 
Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti. 

“SPOR ÇOCUKLARIMIZIN 
GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ” 

Spor’un çocukların gelişimi açı-
sından çok önemli olduğunu belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Türkiye’nin en büyük spor ku-
lüplerinden biri olma özelliğini taşı-
maktadır. Biz övünerek diyoruz ki, Sel-
çuklu’da gençlerimiz spor yapıyor ve 
biz onların hepsine spor yapma imkanı 
sunuyoruz. Yaz Spor Okullarımızda 12 
bine yakın öğrencimiz kayıtlarını yap-
tırdı ve geçtiğimiz hafta itibariyle spor 
yapmaya başladılar. Çocuklarımız 2,5 
ay boyunca Selçuklu Belediyesi tesis-
lerinde spor yapmaya devam edecek-

ler. 14 branşta 12 bine yakın çocuğu-
muz istedikleri branşta sağlıklı bir 
şekilde sporlarını yapıyor. Biz çocukla-
rımızın hem bedensel gelişimleri hem 
de zihinsel gelişimleri için sporun çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüz-

den onların spor yapabilmesi için her 
türlü imkanı onlara sunmak için gayret 
ediyoruz. Çocuklarımızın Selçuklu Be-
lediyesi Spor Okullarında servislerle 
evlerinden alınıyorlar ve spor yapa-
cakları tesislere güvenli bir şekilde 

ulaştırılıyorlar. Eğitimlerinin ardından 
çocuklarımız yine aynı güvenli bir şe-
kilde evlerine teslim ediliyor. Çocukla-
rımızın sporla ilgili ihtiyaçları, kıyafet-
leri tarafımızca karşılanıyor. Çok cüzi 
bir ücret karşılığında 2,5 ay boyunca 

spor kulübümüzün hem tecrübeli hem 
de konusunu en iyi şekilde icra eden 
antrenörler eşliğinde sporlarını yapma 
imkanına kavuşuyorlar’’ dedi. 
“BİZLERE GÜVENEN AİLELERİMİZE 

TEŞEKKÜR EDİYORUM” 
Tesis ve branş sayısının artaca-

ğını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
‘‘Spor faaliyetleri ile ilgili inşallah 
önümüzdeki süreçte gençlerimizin 
daha iyi bir ortamda spor yapmala-
rı için hem tesis sayımızı artırarak 
hem de gençlerimizin spor yapabi-
lecekleri branş sayılarını artırarak 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 
Selçuklu’da spor yapan, Selçuklu 
Belediyesi’ne, Selçuklu Beledi-
yespor Kulübüne, antrenörlerimize, 
ve bizlere güvenen tüm ailelerimize 
teşekkür etmek istiyorum. Çocukları-
mızı spora davet ediyorum. Spor yap-
tıkları zaman eminiz ki gelişimlerine 
çok büyük katkı sunmuş olacaklar ve 
akademik yönden de başarılarını ar-
tırmış olacaklar’’ diye konuştu. 
n SPOR SERVİSİ
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Cimnastlig 1. Lig ve 2. Lig 
müsabakaları başladı 

Cimnastlig 1. Lig ve 2. Lig, 2. Hafta müsabakaları 
Konya’da başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu tara-
fından düzenlenen Cimnastlig 1. Lig ve 2. Lig, 2. Hafta 
Müsabakaları Konya’da başladı. 20-22 Haziran 2019 ta-
rihleri arasında Yunus Emre Uyar Cimnastik Salonu’nda 
devam edecek olan Cimnastlig 1. Lig ve 2. Lig, 2. Hafta 
müsabakalarında, 2. Lig Minik Erkekler kategorisinde 21 
kulüpten, 105 sporcu, 1. Lig Minik Erkekler kategorisinde 
8 kulüpten 40 sporcu ve Küçük Erkekler kategorisinde 14 
kulüpten 70 sporcu mücadele ediyor. n SPOR SERVİSİ

A Milli Voleybol Takımı 
Altın Lig şampiyonu oldu 

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın 
Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus’u 
3-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı takım, Eston-
ya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dörtlü Final orga-
nizasyonunun finalinde Belarus’a setlerde 25-16, 25-21 
ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı. Tür-
kiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya’nın baş-
kenti Ljubljana’da yapılacak FIVB Challenger Kupası’na 
katılma hakkı elde etti. Slovenya’da düzenlenecek FIVB 
Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise 2020 
FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak. Dörtlü Final’in 
üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya’yı 3-0 
mağlup etti. n AA

1922’nin yeni başkanı 
Ramazan Özbek oldu
Konyaspor’un pilot takımı olan 1922 Konyaspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu Cumartesi günü yapıldı. 

Seçime tek aday olarak giren Ramazan Özbek geçerli oyların tamamını alarak kulübün yeni başkanı oldu

Konyaspor’un pilot takımı olan 
1922 Konyaspor Kulübü’nün olağanüs-
tü genel kurulu Cumartesi günü yapıldı. 
Seçime tek aday olarak giren Ramazan 
Özbek geçerli olan tamamını alarak ku-
lübün yeni başkanı oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Stad-
yumu basın toplantı salonunda gerçek-
leştirilen genel kurulda, tek aday olan 
Ramazan Özbek, geçerli oyların tama-
mını aldı. 

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi 
Kulluk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Konya ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, 
1922 Konyaspor Kulübü delegeleri, 
taraftar temsilcileri ve basın mensup-
larının katıldığı toplantıda, yönetim 
kurulu raporunun ardından gelir gider 
raporu ve bilançolar okundu. Hesap ve 
raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile 
kabul edildi.

YENİ BİR HEYECANLA 
GÖREVE GELDİK

1922 Konyaspor başkanı seçilen 
Ramazan Özbek, genel kuruldaki ko-
nuşmasında, aldıkları bayrağı daha 
ileri taşıyabilmek için ellerinden geleni 
yapacaklarını söyledi. Kulüpte görev 
yapan başkan ve yönetimlere verdikleri 
emeklerden ötürü teşekkür ederek baş-
ladığı konuşmasında Başkan Ramazan 

Özbek, şunları kaydetti: “Yeni bir soluk 
yeni bir heyecan ile görevimize başlıyo-
ruz. Bu günden itibaren çalışmalarımızı 
başlıyoruz. Hedefimiz şehrimizi ve ku-

lübümüzü en iyi şekilde temsil etmek 
olacaktır. Konyaspor kamuoyunun bu 
yeni oluşuma destek vereceğini düşü-
nüyor ve kongrenin hayırlı olmasını te-

menni ediyorum. Buradan bu projenin 
hayata geçirilmesinde çok emeği olan 
başta Konyaspor kulübü başkanı Sayın 
Hilmi Kulluk ve Yönetim Kurulu üyele-
rine, Konyasporlular derneği başkanı 
Sayın Ekrem Coşkun bey ve yönetimine 
sizlerin huzurunda bir kez daha teşek-
kür ediyorum”

1922 Konyaspor Kulübü başkanı 
olan Ramazan Özbek’in listesinde şu 
isimler bulunuyor: Ramazan Özbek 
(BAŞKAN), Ali Güven Coşkun, Bünya-
min Kuşdemir, Halil Küçüktoka, Hi-
dayet Özel, İbrahim Orgunmat, İlker 
Kırnaz, Mustafa Çalıcı, Murat Camgöz, 
Nizamettin Kenanoğlu, Oktay Erkek, 
Osman Baharoğlu, Osman Öztürk, Rıfat 
Çenesiz, Tahsin Kabakçı.

KONYASPOR’DAN TEBRİK
Ramazan Özbek’in 1922 Konyaspor 

Kulübü başkanı seçilmesin ardından 
Konyaspor Kulübü sosyal medya he-
sabından açıklama yaparak tebrik etti. 
Yayınlanan mesajda, “Bugün gerçek-
leştirilen Olağanüstü Genel Kurulda 
1922 Konyaspor’umuzun başkanlığına 
seçilen Ramazan Özbek ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerini tebrik ediyor, yeni dönem 
çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifa-
delerine yer verildi.
n MUHAMMED SAYDAM

Ramazan Özbek



Konyaspor’un pilot takımı olan 1922 Konyaspor Kulübü’nün olağanüs-
tü genel kurulu Cumartesi günü yapıldı. Seçime tek aday olarak giren 
Ramazan Özbek geçerli olan tamamını alarak kulübün yeni başkanı 
oldu. Başkan Özbek, Konyaspor’a oyuncu yetiştirebilmek için ellerin-

den geleni yapacaklarını söyledi. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

1922 Konyaspor’a 
yeni yönetimRPS

‘Tarihe Konyaspor adını 
altın harflerle yazacağız’

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk Konyaspor’un 97. Kuruluş yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı. 
Konyaspor’un 97. yılı itibari ile temelleri sağlam bir kulüp olduğunu söyleyen Kulluk, “Türk Futbol tarihine 

Konyaspor’umuzun adını altın harflerle yazacağız. İnanırsak, gerçekten inanırsak muhakkak başaracağız” dedi 
SKonyaspor Başkanı Hilmi Kulluk 

Konyaspor’un 97. Kuruluş yılı kutla-
maları kapsamında bir mesaj yayın-
ladı. Konyaspor’un geçmişte büyük 
badireler atlattığını ancak günümüz 
itibari ile kökleri derin, sağlam temel-
ler üzerine oturmuş bir kulüp olduğunu 
belirten Kulluk, “Türk Futbol tarihine 
Konyaspor’umuzun adını altın harfler-
le yazacağız” dedi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk 
Yönetim Kurulu adına yayınladığı me-
sajda Konyaspor’un 97. yaş gününü 
kutladı. Başkan Kulluk mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Büyük Konyaspor 
Ailesi. Ulu Çınar Konyaspor’umuzun 
97. yaş gününü büyük bir gurur, onur ve 
sevinçle kutluyoruz. İlk başkanımız Sü-
reyya Ege Bey ve arkadaşlarını ayrıca 
ahirete intikal eden bütün Konyasporlu-
ları rahmetle, minnetle anıyoruz.

1922’den bugüne zaman zaman 
çeşitli badireler atlatılmış olsa da artık 
bugün geldiğimiz noktada temelleri 
çok daha sağlam bir spor kulübü hü-
viyetinde olduğumuzu güçlü ifadelerle 
söylememiz mümkün. Bu yüzden ku-
lübümüzle camiamızla gurur duyuyo-
ruz. Yüz yıllık tarihimize katkı sağla-
yan, herkese teşekkür ediyoruz.

Ancak şu unutulmamalı ki; Kon-
yaspor hiçbir zaman sadece bir spor 
kulübü olmamıştır. Şehrimizin dün-
yaya açılan en büyük markası olan 

Konyaspor’umuz bu misyonu ilelebet 
sürdürmeye kararlıdır.

Bu onurlu görevi yönetim kurulu 
arkadaşlarımızla devraldığımız gün-
den beri tek düsturumuz almaktan 
çok vermek ve bize emanet edilen bu 
kulübü layık olduğu yere taşıma gay-
reti olmuştur. Dün ve bugün yaptık-
larımızın tamamı kısa vadede Süper 
Lig’in zirvelerinde yer almak, vizyon 
kazandırmak, marka değerini artır-
mak “Konyaspor Gerçeğini” hafızala-
ra silinmeyecek bir şekilde kazımak 

ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmek 
üzerinedir.

Sevgili Konyasporlular;
100. yaş günümüzü kutlamaya ar-

tık çok az kaldı. Bu nedenle çok daha 
güçlü bir Konyaspor için, içeride ve 
dışarıda her platformda enerjimizi 
zayıflatacak, birliğimizi beraberliği-
mizi bozacak her türlü adıma karşı 
saflarımızı bundan sonra daha da 
sıklaştırmak zorundayız. Bugün biz 
varız. Yarın ise bu şerefli görevi baş-
ka arkadaşlarımız devralır. Esas olan 

Konyaspor’umuzun varlığının ve mev-
cudiyetinin devam etmesidir. Bunu 
hep birlikte başaracağız. Türk Futbol 
tarihine Konyaspor’umuzun adını al-
tın harflerle yazacağız. Yönetimde, 
tribünde, sahada tek nefes tek ses ola-
cağız. İnanırsak, gerçekten inanırsak 
muhakkak başaracağız. Nice doğum 
günlerini birlikte büyük bir heyecan, 
büyük bir aşk ve sevgiyle kutlayabil-
mek ümidiyle...

Doğum Günümüz Kutlu Olsun...!”  
n SPOR SERVİSİ Hilmi Kulluk


