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İndirim teklifi
kabul görmedi

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde İYİ Parti ve CHP’li 
meclis üyelerinin su, ulaşım 
ve otopark ücretlerine indirim 
yapılmasını öngören teklifi AK 
Parti ve MHP meclis üyelerinin 
olumsuz görüşü ile reddedildi. 
İndirimlerin reddedilmesinde 
ülkenin içerisinde bulunduğu 
ekonomik koşullar ve indirim-
lerden doğacak mali yükümlü-
lüğü kaldırılamayacak olması 
gösterildi.  n SAYFA 13’TE

Mercedes’in yıldızları
Mercedes Bayraktarlar Merkon’da hafta sonunda sürüş keyfi 
yaşandı. Birbirinden değerli Mercedes-Benz modelleri Dedeman 
Otel’de düzenlenen test sürüş etkinliğinde Mercedes tutkunları 
ile buluştu. 

Araç tutkunları Mercedes modelleri olan G 500 FL Magnetic, C 
200 Cabriolet FL AMG, CLS 400 d 4MATIC AMG, E 300 Coupe 
AMG, E 350 Cabriolet AMG, GLC 250 4 MATIC Coupe AMG, SLC 
180 AMG modellerini test etme imkanı buldu.  n SAYFA 2’DE

Kazıdan köşk çıktı!
2010 yılından bu yana devam eden, etrafı ve üzeri kapalı olduğu için merak edilen Kılıarslan Köşkü’ndeki kazı çalışmasının seyri, bulunan ikinci köşk ve çok sayıda burçla birlikte değişti

PROJE GENİŞLETİLDİ, KAZI İKİ ETAPTA TAMAMLANACAK
Kılıçarslan Köşkü’ndeki kazının birinci etabının sonuna gelindi. 
Zannedildiği gibi yerin metrelerce altına inmeye dahi lüzum 
duyulmadan tarihi yapının gün yüzüne çıktığı kazıda ekipler, 
titiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Kazı esnasında İnce Minareli 
Medrese’ye doğru uzanan çok sayıda burç ve ikinci bir köşk 
bulundu. İki etapta bitirilecek olan çalışmanın ilk etabı bitmek 
üzere.

YÜZ YILLAR ÖNCESİNE ADIM ADIM GÖTÜRÜYOR
Seyyahların dillere destan olarak tanımladığı yapılan çalışma-
lar neticesinde sur duvarları ve burçlarda Roma, Bizans ve Os-
manlı izleri çok net bir şekilde görülüyor. Özellikle Roma ve Bi-
zans dönemine ait devşirme taşlar kullanılarak yapılan Selçuklu 
İç Kalesi adeta bir açık hava müzesine dönüştürülmüş. Selçuk-
lular’ın Roma ve Bizans dönemine ait mezar stellerini, yazıtları 
surlarda yoğun olarak kullandığı görülüyor.  n SAYFA 5’TE

BİLECİK-SÖĞÜT GEZİSİ
İLE DUYGULANDILAR

AĞUSTOS KAMPANYASI
AVANTAJ SAĞLIYOR

Ecdadın izleri etkiliyor

Renault ve Dacia’da kampanya 

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen ‘Selçuklu 
Torunları Osmanlı’nın İzinde’ Projesi, tarihi bağları 
güçlendirdi. Geziye katılan vatandaşlar, gördükleri 
ve öğrendikleri karşısında duygularına hakim ola-
madı.

Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araç-
lar, Ağustos ayına özel önemli bir kampanya düzen-
liyor. Kampanya ile büyük avantajlar sunan Çelik 
Motorlu Araçlar, araç almayı düşünen vatandaşları 
mağazasına bekliyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

35 haneli 
mahalleden 
25 doktor çıktı! 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Turgutoğulları 
yapılan toyda 
biraraya geldi 
n HABERİ SAYFA 11’DE

KKTC Başbakanı 
Tatar, Konya’yı
ziyaret etti 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Sözünü tuttu Çıta yükseliyor

Yaz tatilini Meram Yaz Kurslarında dolu 
dolu geçiren öğrenciler, Konya Bilim 

Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkını 
gezdiler. Meram Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş’un da eşlik ettiği gezide çocuklar, 
gönüllerince bir gün geçirdi.  n SAYFA 7’DE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediyenin yürüttüğü tüm çalışmalar 

hakkında inceleme gezisine katılan meclis 
üyelerini yerinde bilgilendirdi. Yatırımları 

anlatan Başkan Kılca, hizmet çıtasını sürek-
li yukarıya taşımaya gayret gösterdiklerini 

söyledi.   n SAYFA 7’DE
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Mercedes Bayraktarlar Mer-
kon’da hafta sonunda sürüş keyfi 
yaşandı. Birbirinden değerli Mer-
cedes-Benz modelleri Dedeman 
Otel’de düzenlenen test sürüş et-
kinliğinde Mercedes tutkunları ile 
buluştu. Gerçekleşen etkinliğe araç 
severler yoğun ilgi gösterdi.  Gerçek-
leşen test sürüşünde araç tutkunları 
Mercedes modelleri olan G 500 FL 
Magnetic, C 200 Cabriolet FL AMG, 
CLS 400 d 4MATIC AMG, E 300 
Coupe AMG, E 350 Cabriolet AMG, 
GLC 250 4 MATIC Coupe AMG, 
SLC 180 AMG modellerini test etme 
imkanı buldu. 
TEST SÜRÜŞÜ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Sabah saat 10:00 itibariyle 
Brunch ile başlayan test sürüşü 
18:00’e kadar barbekü ikramı ile de-
vam etti. Etkinliğe katılan misafirler 
Mercedes’in G 500 FL Magnetic, C 
200Cabriolet FL AMG,CLS 400 d 
4MATİC AMG,E 300Coupe AM-
G,E 350 Cabriolet AMG, GLC 250 4 
MATIC Coupe AMG,SLC 180 AMG 
modelleri test etme imkanı buldu. 
Araçları test eden misafirler araçlar 
ile bol bol fotoğraf çektirdi.  Birbirin-
den değerli Mercedes modellerini 
yakından görmek ve test etmek için 
gelenlerin çocukları da unutulmadı. 
Çocuklar, kendileri için ayrılan özel 
oyun alanında eğlenceye doydu. 
ETKİNLİKTEN MEMNUN AYRILDILAR

Mercedes Bayraktarlar Merkon 
tarafından düzenlenen test sürü-
şüne katılan misafirler test sürüşü 
etkinliğinden memnun ayrıldı.  Et-
kinliği değerlendiren misafirler, 
“Güneşli güzel bir haftasonunda ai-
lemiz ile birlikte Mercedes Bayraktar 
Merkon tarafından düzenlenen test 
etkinliğinde unutulmaz bir gün gün 
geçirdik. Etkinlikte bizlerin konforu 
ve rahatlığı için gereken tüm ihti-
yaçlar mevcuttu. Mercedes’in üst 
segment araçlarını yakından görme 
ve test etme imkanı bulduk. Araçlar 
hakkında detaylı bilgi sahibi olduk. 
Bu etkinliği düzenleyen Mercedes 
Bayraktarlar Merkon yöneticileri ve 
çalışanlarına teşekkür ederiz” ifade-
lerini kullandılar.

ARAÇLAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE 
KADAR MERKON’DA GÖRÜLEBİLECEK

Mercedes Bayraktarlar Merkon 
tarafından düzenlenen test sürüşü-
ne katılamayan araç tutkunları araç-
ları Çarşamba günü mesai bitimine 
kadar Mercedes Bayraktarlar Mer-
kon’da yakından görme ve araçlar 
hakkında detaylı bilgi sahibi imkanı 
bulabilecek.

Gerçekleştiren etkinlik hakkın-
da bilgi veren Mercedes Bayraktar-
lar Merkon Otomobil Satış Müdürü 
Mustafa Ertürk, “Mercedes Bayrak-
tarlar Merkon ailesi olarak düzenle-
diğimiz test sürüşünde Niş araçlar 
diye tabir ettiğimiz araçları Merce-
des tutkunları ile buluşturuyoruz. 
Bu araçlarımız motor gücü ve görse-
li ile ön plana çıkıyor.  Konyalı hem-
şerilerimiz etkinliğimize yoğun ilgi 
göstermesi bizleri ayrıca memnun 
etti. Araçları test eden misafirlerimiz 
araçlara hayran kalıyorlar.  Bu etkin-
likle amacımız misafirlerimiz etkin-
likten mutlu ve güzel ayrılmalarını 

sağlamak.  Mercedes tutkunları bu 
araçları Çarşamba günü mesai biti-
mine kadar şovrumumuzda görebi-
lecek” dedi.

‘ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ’

Mercedes Bayraktarlar Merkon 
Genel Müdür Mehmet Akyol, Bay-
raktarlar Merkon Mercedes-Benz 
Konya Bayisi olarak çeşitli etkin-
liklerle müşteri memnuniyetini ön 
planda tuttuklarını belirtti. Akyol, 
“Bu etkinliği yapmamızdaki en 
önemli amaç güneşli ve güzel Pa-
zar gününde müşterilerimiz ile bir 
araya gelerek güzel bir gün geçir-

mek. Bunun yanı sıra Mercedes 
– Benz’in Niş araçları olarak ifade 
ettiğimiz araçları tanıtma imkânı 
bulduk.  Etkinliğimize katılım sağ-
layan tüm müşterilerimize teşek-
kür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
test sürüşü ile etkinliğimize katılan 
misafirlerimiz araçları ve perfor-
mansları yakından tanıma imkânı 
buldular. Etkinliğimizi kaçıran araç 
tutkunları araçları Çarşamba günü 
mesai bitimine kadar şovrumu-
muzda görme imkanı bulabilecek. 
Etkinliğimizi kaçıranları bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER

Birbirinden değerli Mercedes-Benz modelleri Dedeman Otel’de düzenlenen test sürüş 
etkinliğinde Mercedes tutkunları ile buluştu. Etkinliğe araç tutkunları yoğun ilgi gösterdi 

En özel Mercedes 
modelleri test edildi
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Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar, Ağustos ayına özel 
önemli bir kampanya düzenliyor. Kampanya ile büyük avantajlar sunan Çelik 

Motorlu Araçlar, araç almayı düşünen vatandaşları mağazasına bekliyor

Ağustos kampanyaları 
büyük avantaj sunuyor

Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı 
Çelik Motorlu Araçlar, müşterileri-
ne sunduğu özel kampanyalar ile 
önemli fırsatlar sunmayı sürdürü-
yor. Ağustos ayında araç almayı 
düşünen vatandaşlar için önemli 
bir kampanya sunan Çelik Motorlu 
Araçlar, müşterilerini bekliyor. Çe-
lik Motorlu Araçlar Satış Müdürü 
Bülent Tutar, Ağustos ayına özel 
hazırlanan kampanyalar hakkında 
Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda 
bulundu. İndirimlerin ay sonunda 
sona ereceğini belirten Tutar, “Me-
gane Sedan 94 bin 900 liradan baş-
layan fiyatlar ve aylık 2 bin liradan 
başlayan taksitlerle müşterilerini 
bekliyor. İlgili başlangıç fiyatı, sınırlı 
sayıdaki Megane Sedan Joy 1.6 16V 
115 bg otomobilin, mevzuata uygun 
15 bin lira tutarındaki hurda teşviki 
ile perakende satın alımında geçerli 
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı. 
Mevzuata uygun hurda teşvikinden 
yararlanılmaması durumunda ilgili 
fiyat geçerli değil. Belirtilen fiyata 
kasko ve trafik sigortası dâhil değil. 
Artan ödeme seçeneği için yüzde 
1,77 faiz oranı Çelik Motorlu Araç-
lar’da sizleri bekliyor” dedi. 

KAMPANYA AĞUSTOS’LA SINIRLI
Renault Clio’nun 69 bin 250 

liradan başlayan fiyatlar ve aylık 
bin 500 liradan başlayan taksitlerle 
müşteriye sunulduğunu hatırlatan 
Tutar, şunları söyledi, “İlgili başlan-
gıç fiyatı, sınırlı sayıdaki Clio HB Joy 
0.9 TCe 90 bg otomobilin, mevzuata 
uygun 15 bin lira tutarındaki hurda 
teşviki ile perakende satın alımında 
geçerli tavsiye edilen anahtar teslim 
fiyatı. Mevzuata uygun hurda teşvi-
kinden yararlanılmaması durumun-
da ilgili fiyat geçerli değil. Belirtilen 
fiyata kasko ve trafik sigortası dahil 
değil. Artan ödemeli kredi kampan-
yası ile 25 bin liradan başlayan peşi-
nat ve yıllık yüzde 18 taksit artışları 
ile birinci yıl aylık bin 245 lira, 2. 
yıl aylık bin 469 lira, 3. yıl aylık bin 
733 lira ve 4. yıl aylık 2 bin 45 lira 
taksit ödeme fırsatlarından müşteri-
lerimiz yararlanabilir. Artan ödeme 
seçeneği için yüzde 1,73 faiz oranı 
Çelik Motorlu Araçlar’da müşterile-
rini bekliyor. Yine bu aya özel 50 bin 

lira kredi için 12 ay sıfır faiz fırsatımız 
bulunuyor. Kangoo, Master ve Trafic 
için 50 bin lira 12 ay vade seçene-
ği için yüzde sıfır sabit faiz oranımız 
mevcut. Kampanyamız 31 Ağustos 
2019 tarihine kadar geçerli.” 

DACIA’DA BÜYÜK AVANTAJ  
Dacia’da düzenledikleri kam-

panyalar hakkında da müşterilerini 
bilgilendiren Tutar, “Dacia Duster, 
84 bin 900 liradan başlayan fiyatlar 
ve günlük 59,90 liradan başlayan 
ödeme seçenekleri ile sizleri bek-
liyor. İlgili başlangıç fiyatı, sınırlı 

sayıdaki Duster Comfort 1.6 16v 
115 bg 4x2 otomobilin, mevzuata 
uygun 15 bin lira tutarındaki hurda 
teşviki ile perakende satın alımın-
da geçerli tavsiye edilen anahtar 
teslim fiyatı. Mevzuata uygun hur-
da teşvikinden yararlanılmaması 
durumunda ilgili fiyat geçerli de-
ğil. Belirtilen fiyata kasko ve trafik 
sigortası dahil değil. Yine Ağustos 
ayına özel Sandero ECO-G model-
lerinde avantajlı fiyatların yanında 
36 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı 
Çelik Motorlu Araçlar’da müşterile-

rini bekliyor. Belirtilen faiz oranı sa-
dece 36 bin liralık tutar ve 12 aylık 
vade seçeneğinde geçerli. Ağustos 
ayında Dacia Dokker avantajlı fiyat-
lar ve 50 bin lira 12 ay yüzde sıfır 
faiz fırsatı bulunuyor. Belirtilen faiz 
oranı sadece 50 bin liralık tutar ve 
12 aylık vade seçeneğinde geçerli. 
Tüm kampanyalarımızdan detaylı 
olarak bilgi almak isteyen müşteri-
lerimizi Çelik Motorlu Araçlar ma-
ğazamıza bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
n FAHRİ ALTINOK

Bülent Tutar
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Selçuklu Belediyesi ilçedeki yaptığı kültürel 
faaliyetleri tarihle biraraya getirerek önemli bir projeye 
imza attı. ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ 
projesi ile ilçede yaşayan yaklaşık 5 bin vatandaş Bile-
cik-Söğüt turu ile tarihi bölgeleri görme ve geçmişi ile 
ilgili bilgiler edinme fırsatı buldu. 4 yıl boyunca etaplar 
halinde yapılan projede tura katılan vatandaşların 
Konya’dan ayrılıp tekrar şehre dönünceye kadar 
bütün ihtiyaçları karşılandı ve tarihi proje birçok ile 
ve ilçeye örnek oldu. Selçuklu Belediyesi, daha önce 
Çanakkale turu ile şehirdeki binlerce öğrencinin ülkemiz tarihi 
açısında son derece önem arz eden bölgeleri görme imkanı 
sağlamıştı. 

HIZLI TREN İLE ULAŞIM KOLAYLIĞI
Selçuklu Belediyesi’nin ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 

İzinde’ projesinin 4.etabında bine yakında vatandaş Bile-
cik-Söğüt’e giderek tarihi alanları gezdi. Günlük olarak yapılan 
turlarda sabah Konya Garı’nda buluşan vatandaşlara, Selçuklu 
Belediyesi görevlileri tarafından karşılandı ve kahvaltılık ikra-
mında bulunuldu. Yapılan bilgilendirmenin ardından ücretsiz 
olarak tren bileti verilen misafirler Bilecik’ ulaştı. Yolculuk öncesi 
Selçuklu Belediyesi’nin ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ 
programına katılan vatandaşlara ‘Bunun Adı Aşk’ yazılı atkılar 
hediye edildi.

REHBER ÖNCÜLÜĞÜNDE TARİHİ GEZİ
Bilecik’e ulaşan vatandaşları burada Selçuklu Belediyesi’nin 

tahsis etmiş olduğu otobüsler ve tarihi alanları gezerken bilgilen-
dirme yapacak olan rehber karşıladı. Bilecik içinde ulaşımın 
kolay sağlanması adına hazır bulunan özel otobüsler gezi 
esnasında önemli bir vakit kazandırdı. Bilecik’e ulaşılmasından 
gezinin bitimine kadar tarihi bölgeler, ülkemiz tarihi açısında 
önemli bilgiler veren rehber, vatandaşları oldukça memnun etti.

İLK DURAK ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ
Bilecik tren garından otobüsle yola koyulan Selçuklu Bele-

diyesi misafirlerinin ilk durağı Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı 
Padişahları Tarih Şeridi oldu. Burada vatandaşlar, Osmanlı Dev-
leti’nin kuruluşundan, son padişaha kadar Türklük’e ve İslam’a 
yapılan hizmetleri dinledi. Eski dönemlerde yapılan hizmetlerin 
yanı sıra devletin yaşatılması adına çekilen defalar dinleyicileri 
oldukça etkiledi. Şeyh Edebali Türbesi’nde Ertuğrul Gazi ve Şeyh 
Edebali hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Osmanlı 
Devleti’nin tohumlarının atıldığı Söğüt’e doğru yola çıkıldı. Söğüt 

öncesi ise Bilecik’in turistik bölgesinde Selçuklu Bele-
diyesi misafirlerine öğle yemeği ikramında bulundu.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNDE 
DUYGU DOLU ANLAR

Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonu ile ‘Sel-
çuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ projesine katılan 
vatandaşlar, Söğüt’e adım atılması ile tarihi havayı 
hissetti. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklarda 
bulunmaktan oldukça memnun olan vatandaşlar, 
Ertuğrul Gazi Türbesi önünde askerlimizin nöbet 

değişimi sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Yapılan ziyaretler ve 
edilen duaların yanı sıra rehber, kuruluş aşamasından, gelenek 
ve göreneklere kadar birçok konuda misafirleri bilgilendirdi. 
Bazı vatandaşlar, duydukları karşısında göz yaşlarını tutamadı. 
Türbenin ardından Söğüt Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescit) 
ziyaret edildi. Burada misafirlere 600 yıl boyunca hüküm süren 
Osmanlı Devleti’nin ilk mescidi hakkında önemli bilgiler verildi. 
Osmanlı Devleti’nin adaletinin simgelerinden biri olan mescidin 
“Ertuğrul Gazi kimsenin haberi olmadan su kuyusunu kazmaya 
çalışıyor. Üç gün önce kendisi içiyor suyun zehirli olmadığını 
kimseye zarar vermediğini görüyor, bir de atına içiriyor” şeklin-
deki hikayesi vatandaşları derinden etkiledi.

YAŞAYAN KENT MÜZESİ’NE ZİYARET
Selçuklulu vatandaşların bir sonraki durağı ise Bilecik Yaşa-

yan Kent Müzesi oldu. Burada Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet 
dönemine ait eski eserler ve o dönemin yaşayışı hakkında 
müze görevlileri tarafından bilgi verildi. Vatandaşlar burada eski 
eserleri görme ve fotoğraf çekme imkanı buldu. Selçuklu kafi-
lesinin son duraklarından bir tanesi de Çelebi Sultan Mehmet 
Camii, Kaymakam Çeşmesi ve Sultan II. Abdülhamid’in şehre 
kazandırdığı eserler oldu. Kafile Çelebi Sultan Mehmet Camii’n-
de namaz kıldı ve yenilen akşam yemeğinin ardından yine özel 
otobüs ve hızlı tren ile Konya’ya döndü.

VATANDAŞLAR OLDUKÇA MEMNUN KALDI
Selçuklu Belediyesi’nin ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 

İzinde’ projesine katılarak tarihi alanları görme ve tarihi öğrenme 
imkanı bulan katılımcılar, turdan oldukça memnun kaldı. Tama-
men ücretsiz olan ve bütün ihtiyaçların karşılandığı gezi sonrası 
vatandaşlar Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ederken, Bilecik 
ve Söğüt’te gördüklerini, yaşadıklarını göz yaşları ile anlattı. 
Tura katılan vatandaşlar bu tür kültürel etkinliklerin artması 
temennisinde bulundu.

Derinden etkileyen gezi
Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ Projesi, tarihi bağları güçlendirdi. 

Geziye katılan vatandaşlar, gördükleri ve öğrendikleri karşısında duygularına hakim olamadı 

Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonu ile ‘Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde’ projesine katılan vatandaşlar, Söğüt’e adım atılması 

ile tarihi havayı hissetti. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklarda 
bulunmaktan oldukça memnun olan vatandaşlar, Ertuğrul Gazi Türbesi 
önünde askerlimizin nöbet değişimi sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

spor@konyayenigun.com

MUHAMMED SAYDAM’IN
İZLENİMLERİ
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Seyyahların dillere destan olarak tanımladığı Selçuklu Sarayı ve Konya İç Kalesi’nin sur duvarları yapılan kazı ve restorasyon 
çalışmasıyla net bir şekilde ortaya çıkarıldı. Çalışma tamamlandığında Alaeddin Tepesi Konya’nın turizm gözdesi olacak 

Konya günyüzüne çıkıyor
Alaeddin Tepesi’nde Kılıçaslan 

Köşkü’nün bulunduğu alanda yak-
laşık 10 yıl önce başlayan kazı çalış-
maları restorasyon çalışmaları ile de-
vam ediyor. Şehrin tam orta yerinde 
olduğu için dikkatleri cezbeden bu 
alanda merak edilen birçok şey var. 

Yenigün Gazetesi olarak merak 
edilen soruların yanıt bulması için 
kazı alanında incelemelerde bulun-
duk. Bölgede yapılan çalışmalarda 
gelinen süreci tüm yönleriyle göz-
lemleyip, yapılan çalışmalarda geli-
nen aşamayı sizler için araştırdık. 

Bölgedeki kazı çalışmaları 2010 
yılında Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin koordinasyonunda ve Konya 
Müze Müdürlüğü başkanlığında 
başladı. Aslında ilk kazılar 1940’lı 
yıllarda yapılmış. Bu dönemde ya-
pılan Orduevi’nin yapımı sırasında 
ahali Alaeddin Tepesi’nin bir höyük 
olduğunu ve burada yapılaşmanın 
olamayacağını söylüyor. Dönemin 
yerel idarecileriyle anlaşılarak ya-
pılaşmanın olurunu alabilmek için 
Türk Tarih Kurumu tarafından bir 
kazı çalışması yapılıyor. Sonrasında 
Kılıçarslan Köşkü’nün bulunduğu 
alanda da bir kazı çalışması başla-
tılıyor. Kazılarda buranın Selçuklu 
sarayının bir kalıntısı olduğu ortaya 
çıkıyor. 

Yapılan çalışmalar neticesinde 
sur duvarları ve burçlarda Roma, 
Bizans ve Osmanlı izleri çok net bir 
şekilde görülüyor. Özellikle Roma ve 
Bizans dönemine ait devşirme taşlar 
kullanılarak yapılan Selçuklu İç Kale-
si adeta bir açık hava müzesine dö-
nüştürülmüş. Selçuklular’ın Roma 
ve Bizans dönemine ait mezar stel-
lerini, yazıtları surlarda yoğun olarak 
kullandığı görülüyor. 

2. Kılıçarslan Köşkü’nün ve Sel-
çuklu Sarayı’nın bir kısmı tüm veri-
leriyle günümüze ulaşabiliyor. Elde 
kalan tek veri, bu bölgede koruma 
altına alınmış olan kalıntı. 1907 yı-
lında köşkün cumbası kalıyor, geri 
kısmı yıkılıyor. Önünde bulunan as-
lan figürleri kalıyor ve ortadaki ker-
piç dolgu kalıyor. Burada ani bir yı-
kılma olduğu belirtiliyor. Yıkılmanın 
ardından aslanlardan bir tanesi Türk 
İslam Eserleri Müzesi’ne götürüle-
rek sergileniyor ancak diğer aslanın 
akıbeti bilinmiyor. 

Günümüze gelen tarihi yapı, 
yani kerpiç dolgu aslında bir duvar 
değil, üstünde bulunan ve yıkılan 
yapıyı taşıyan bir kolon. Burası ker-
piç malzeme. Anadolu Selçuklu dö-
neminden günümüze kalan nadide 
yapılardan bir tanesi. Bunun farkına 
varıldığı için 1961 yılında yapılan 
kazı çalışmasıyla birlikte bir proje 
üretiliyor ve köş-
kün kalıntısını 
korumak adına 
yakın zamana 
kadar varlığını 

sürdüren beton şemsiye yapılıyor. 
Beton şemsiye, dönemin şartlarına 
göre gayet güzel hazırlanmış. Var 
olan malzeme tüm açılardan görü-
nebiliyor. Fakat bunun yapımı sıra-
sında konsolun ayaklarını surların ve 
sarayin temellerine dayandırıyorlar. 

Zaman içerisinde bu beton şem-
siye işlevini yitiriyor. Şemsiyenin ar-
tık ayakta kalamayacağı oluşturulan 
bir komisyon tarafından belirlenip 
rapor halinde sunuluyor. Şemsiye-
nin yıkılma tehlikesinin olduğu, Kı-
lıçarslan Köşkü’nü koruyamayacağı 
ve hatta Karatay Medresesi’ne bile 
zarar verebileceği bu raporda be-
yan ediliyor. Bunun üzerine Kültür 
Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi arasında pro-
tokol yapılıyor. Betondan yapıldığı 
için şemsiyenin onarılamayacağı ve 
tarihi yapıya zarar vermeden şemsi-
yenin kaldırılması gerektiği kanaati 
oluşturuluyor. Şemsiye kaldırıldık-
tan sonra burada Konya Müzeler 
Müdürlüğü Başkanlığı’nda kurtar-
ma kazısı yapılıyor. 

KAZI ESNASINDA 
2. BİR KÖŞK TESPİT EDİLDİ

Yapılan kazılar esnasında Sel-
çuklu Sarayı’nın Kılıçarslan Köşkü’y-
le birlikte ikinci bir köşk daha tespit 
ediliyor. Selçuklu Sarayı’nın aslında 
tek bir köşkten oluşmadığı, özellikle 
kuzey cephesinin iki köşkten oluş-
tuğu ve her iki köşkün arasındaki 
duvarların da çok sağlam olduğu 
görülüyor. 

Aslında Alaeddin Tepesi’nin 
etrafında Bizans döneminden Sel-
çuklular’a kadar gelen ve sonrasın-
da günümüze kadar uzanan kale 
burçlarının var olduğu da bu kazılar 
ile net bir şekilde anlaşılıyor. Alaed-
din Tepesi, aslında Bizans’ın bir kale 
kenti olmuş. Selçuklular, buraya ge-
lirken iki köşkün iki burcunu alıyor, 

burçların içini kerpiç mal-
zemeyle dolduruyor ve 

bu bölgeye bir saray 

oturtuyor. Devamında da bu burçla-
rın bir kısmını onararak Selçuklular 
ic kale olarak kullanıyor. 

Yapılan kazılarda sarayın ka-
lıntıları bulundu. Bunların yüksek 
kotlardan çıkmış olması da dikkat 
çekiyor. Yani aslında sanıldığı gibi 
etrafı ve üzeri kapalı olan kazı alanın 
içerisinde derin oyuklar yok. Sadece 
zamanla toprak aşınması, yağmur 

ve kar suları ile rüzgarın getirdi-
ği toprakla duvarların önü ve üzeri 
kapanmış. Herhangi bir şekilde ye-
rin altını kazmadan saray kalıntıları 
çıkarılabilmiş. Hatta öyle ki, yoldan 
bakıldığı zaman bile bu kalıntılar gö-
rünebiliyor. 

OSMANLI DÖNEMİNDE DE 
YAPILAŞMA OLMUŞ

Kazılar esnasında 18. ve 19. yüz-
yılda yani Osmanlı döneminde de bu 
bölgenin yapılaştırıldığı anlaşılıyor. 
O dönemde yapılmış olan evlerin 
yıkıntısı da eklenince sarayın kalıntı-
ları görünmez hale gelmiş. Osmanlı 
döneminde bu bölgede yapılan ev-
lerde sarayın kalıntıları da kullanıl-
mış. Hatta, sur duvarlarının bir kıs-
mı ev yapımında kullanılmış. Bu da 
sarayın kalıntılarının genel itibariyle 
sağlam bir şekilde günümüze kadar 
gelebilmesinde etkili olmuş. 

KÖŞKÜN KALINTISI, ÇALIŞMA 
BİTİNCE KENDİSİNİ GÖSTERECEK

Şemsiyenin kaldırılması ve 
farklı bir yapının yapılmasıyla 
ilgili proje olgunlaştırıldıktan 
sonra ilk etapta Kılıçarslan 
Köşkü’nün şimdiki görüntü-
sü verildi. Her ne kadar 

bu şimdilerde biraz eleştiri alsa da 
öyle bir şey düşünülmüş ki, hem bu 
yapı korunsun, hem de bir tarafı ko-
rurken, diğer yandan kalıntılara za-
rar verilmesin istenmiş. Bir de 1908 
yılına ait fotoğraftaki görüntüyü 
anımsatması için çaba harcanmış. 
Aslında sarayın tamamının açılması 
ve kazının restorasyon kısmının da 
bitmesiyle birlikte burada bir bütün-

lük oluşacak ve eğreti görüntü de 
ortadan kalkmış olacak. çünkü ikinci 
köşkün de bir kısmı onarılacak. Ker-
piç dolgusu çıkmış olan ikinci köş-
kün de duvarları onarılacak. Sonra-
sında Kültür Park’tan bakıldığında 
her iki köşk ve saray kalıntısından 
oluşan devasa tarihi bölge komple 
görünebilecek. Yani etrafı ve üzeri 
kapalı olan alan açıldığında tarih de 
gün yüzüne çıkmış olacak. Böylece 
Konya kalesinin bir kısmı görülecek.

MERAK EDİLEN SORULARIN 
YANITI DA ASLINDA BURADA
Bölgedeki kazı çalışmalarının 

neden kapalı bir şekilde yapıldığı da 
aslında Konya kamuoyunun en çok 
merak ettiği konular arasında. Kazı 
alanında yaptığımız incelemelerde 
gördük ki, burada herhangi bir gü-
venlik sorunu yaşamamak ve kazıda 
çıkan tarihi yapıların dış etkilerden 
korunmasını sağlamak için kazı 
alanının, kazı ve restorasyon çalış-
maları bitene kadar kapalı kalması 
gerekiyor. Yağmurdan, rüzgardan, 
kardan, çamurdan korumak gereki-
yor. Selçuklu’dan kalan ve mer-

kezde bulunan payi-

tahtın tek kalıntısı burası olduğu için 
en iyi şekilde korunması gerekiyor. 
Kazı esnasında da bu konuda ciddi 
hassasiyet gösteriliyor. Koruyup, 
sağlam bir şekilde sergilemek için 
ne gerekiyorsa yapılıyor. 

YILLARDIR TARTIŞILAN 
BİR KONU AYDINLANIYOR 

Konya’nın iç kalesiyle ilgili de yıl-
lardır sanat tarihçileri arasında tartı-
şılan bir konu, buradaki tarihin gün 
yüzüne çıkarılmasıyla aydınlanmış 
olacak. Konya’nın iç kalesi var mıydı, 
Selçuklu sarayı nasıl bir saraydı gibi 
konular sanat tarihçilerinin uzun yıl-
lardır tartıştığı bir konuydu. Hatta 
bazıları burada bir sarayın olup ol-
madığını dahi tartışmaya başlamış-
tı. Bunun önüne geçmek ve şehrin 
tarihini doğru bir şekilde kayıt altı-
na almak anlamında dahası, tarihin 
kendini ispatlaması anlamında bu-
radaki yapının gün yüzüne çıkması 
büyük önem arz ediyor. Saray kalın-
tılarının düzgün bir şekilde çıkarıl-
masına dönük en büyük avantaj ise, 
yapının zaten yerin hemen yüze-
yinde olması. Yani bölgede çalışma 
yapan uzmanlar, derin oyuklar açıp, 
yapıları buradan çıkarmıyor. Sadece 
yukarıda bahsettiğimiz gibi zamanla 
meydana gelen dolgu malzemelerin 
açılması neticesinde yapılara ulaşı-
labiliyor. Sonrasında ise yine titiz bir 
çalışma ile saraydan kalan parçalar 
temizlenip kayıt altına alınıyor. Bazı 
noktalarda çimi ya da daha önce bu-
rada bulunan çay bahçesinin zemin 
döşemelerini kaldırır kaldırmaz eski 

yapıya ulaşılabiliyor. 
KILIÇARSLAN KÖŞKÜ’NDEN
 İNCE MİNARE’YE KADAR 
UZANAN ALAN AÇILACAK

Toprağın altındaki yapının sağ-
lam olması, Anadolu Selçuklu döne-
minden kalan en nadide eserlerden 
birinin burada bulunması, bölgede 
ikinci bir köşkün bulunması, burç-
ların ve yapının genel olarak sağlam 
bir şekilde kalması nedeniyle proje 
daha da detaylandırılmış. Bu böl-
gedeki kalıntıların Kılıçarslan Köş-
kü’nden başlayarak İnce Minareli 
Medrese’ye kadar çıkarılmasına ka-
rarlaştırılmış. Bu alan Koruma Bölge 
Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş. 
Bunun ardından İnce Minare’den de 
köşke doğru bir kazı çalışması yapıl-
mış. Yapılan kazılarda üç yeni burç 
ve sur duvarlari bulunmuş. Bunlar 
da Bizans döneminden kalmış ve 
Selçuklu döneminde kullanılmış 
olan burçlar. Bu manada burası bir 
arkeopark olarak değerlendiriliyor. 
Şu an burada toplamda 7 burçlu bir 
Selçuklu kalesi var ve açığa çıkarıl-
mış durumda. Yine bölgede iki tane 
köşk bulunuyor. Bunlardan biri her-
kesin bildiği Kılıçarslan Köşkü, diğeri 
de Selçuklu sarayının batı köşkü… 
Her iki köşkte de kullanılan malze-
me, nitelik, ölçü birebir aynı. Muh-
temelen 2. Kılıçarslan Köşkü döne-
minde yapılmış burası. 

Genel itibariyle kazı alanını çıp-
lak gözle incelediğiniz zaman açık 
söylemek gerekirse çok da bir şey 
anlayamıyorsunuz. Ancak alandaki 
uzmanlardan fikir istediğinizde sizi 
yönlendirip, neyin ne olduğunu 

anlatıyorlar. Ve yapılan çalışma 
kafanızda daha iyi şekilleni-
yor. Zor bir çalışma olduğunu 
ve sürecin uzun olmasının da 
bundan kaynaklandığını ancak 

bu sayede anlayabiliyor-
sunuz. 
n RASİM ATALAY

Alaeddin Tepesi’nin Alaeddin Camii’nin bulunduğu 
kısmından başlayıp İnce Minareli Medrese’ye kadar 

uzanan alandaki Selçuklu İçkalesi ve Selçuklu 
Sarayı’nın bir kısmının kazı ve restorasyon çalışması 

büyük ölçüde tamamlandı. Çalışma bittiğinde 
Konya’nın çehresi değişecek.
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Havuzda bulunan ördekler 
kirlilikten öldü iddiası

Konya’da sulama yapmak 
amacıyla kullanılan bir havuz içe-
risinde bulunan çok sayıda ördek 
telef oldu. Çevredekiler ördeklerin 
havuzdaki atıklar ve kirlilik nede-
niyle öldüğünü söylerken, mahal-
lenin muhtarı Osman Yağcı ise 
ördeklerin köpek saldırısı sonucu 
telef olduğunu ileri sürdü.

Merkez Meram ilçesi Hatip 
Mahallesi’nde bulunan havuza atı-
lan poşet ve plastik maddeler hay-
vanların kirlilik nedeniyle ölmüş 
olabileceğini düşündürttü. Çok 
sayıda ördeğin telef olduğu ha-
vuzda, hayatta kalmayı başaran 3 
ördeğin de yaşam mücadelesi ver-
diği görüldü. Havuzda ölü bulunan 
ördeklerin çevreye kötü kokular 
yaydığı belirtilirken, vatandaşlar 

da havuzun bir an önce temizlen-
mesini istedi. Havuz içerisinde top, 
plastik şişe, poşet ve çok sayıda kir-
li atığın olması da tepki çekti.

‘KÖPEKLERİN SALDIRISI 
SONUCU ÖLDÜLER’

Hatip Mahalle Muhtarı Osman 
Yağcı, ördeklerin köpeklerin saldır-
ması sonucu telef olduğunu söyle-
di. Muhtar Yağcı, “Havuz, mahalle 
sulama kooperatifimiz tarafından 
yapıldı. Sulamada kullanılan bir 
havuz. Vatandaşlarımız da oraya 
ördek bıraktı ancak mahalledeki 
köpekler gece havuza girip, ördek-
lere saldırarak ördekleri telef et-
miş. Havuzda kirlilik problemimiz 
var. Ancak en kısa sürede havuzu 
temizleyeceğiz” dedi.
n DHA

Seydişehir’de bulunan 35 haneli Yenice Mahallesi’nden 25 doktor yetişti. Mahallenin ilk doktoru 
olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, kendisinden sonrakilere örnek oldu

35 haneli mahalleden 
25 doktor çıktı!

Konya’nın Toros dağlarının etek-
lerine kurulu Seydişehir ilçesinin 35 
haneli 115 nüfuslu Yenice Mahalle-
si, eğitim seviyesinin yüksekliğiyle 
dikkatleri çekiyor. Geçmişte tarım 
ve hayvancılıkla uğraşılan mahal-
lede yaşayanlar, Antalya, İzmir ve 
İstanbul ile Almanya’ya göçlerin 
artması, yaşlı nüfusun emekli olup 
evlerine çekilmesine bağlı olarak 
eğitime yöneldi. 

Çocuklarını kırsal hayatın zor-
luklarından uzak tutmak ve gele-
ceklerini garantiye almak isteyen 
mahalleli, büyük gayret sarf ederek 
çocuklarını okutmaya çalıştı. Köy 
okulunda eğitim gördükten sonra 
1980’li yıllarda tıp fakültesini kaza-
nan, bugün Selçuk Üniversitesinin 
rektörlüğünü yapan, mahallenin ilk 
doktoru Mustafa Şahin, kendinden 
sonra gelen nesle örnek oldu. 

Şahin’in ardından mahalle ço-
cuklarının büyük bölümü tıp fakül-
tesinde okudu. Bugün ise 115 nü-
fuslu mahalleden 25 doktor çıkmış 
durumda. Bunun yanı sıra, evlilik-
lerle de mahalleye 15’e yakın gelin 
ya da damadın doktor gelmesiyle 
doktor sayısı 40’ı buluyor. 

 Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, doğup bü-
yüdüğü yerden bu kadar doktor çık-
masından gurur duyduğunu söyledi.

Yenice’nin Seydişehir ile Bey-
şehir arasında küçük bir dağ köyü 
olduğunu belirten Şahin, 1960-
1970’li yıllarda burada yaşayanların 
besicilik ve tarımla geçimini sağla-
dığını dile getirerek, 1970-1980’li 
yıllarından sonra maddi imkansız-
lıklar nedeniyle insanların eğitim 
öğretime yöneldiğini anlattı.  Şahin, 
kendisinden sonra bölgede yetişen 
birçok gencin tıp fakültesini tercih 
etmesinin bilinçli bir davranış oldu-
ğuna vurgu yaparak, “Mesleğimi 
çok severek ve başarıyla icra ettiğimi 
düşünüyorum. Bunun da etkisi olsa 

gerektir ki bugün için köyümüzde 
doğan ve büyüyen çocuklarımızdan 
25 doktorumuz var. Köyümüze ge-
len gelin ve damatlarımızla birlikte 
toplamda 35-40’a yakın doktoru-
muz var.” dedi.

MAHALLENİN ÜZÜMÜ DE 
DOKTORU DA MEŞHUR

Şahin, kendi ailesinde de 5 dok-
tor bulunduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “Babalarımız, dedelerimiz, 
‘Bizim hayatımız sefaletle geçti. Ço-
cuklarımızı okutacağız ve sefaletten 
kurtaracağız’ mantığıyla hareket 
etmişlerdi. Bunun olumlu etkilerini 

gördük. Bugün yüzde 80’i doktor 
olmakla birlikte, mühendislik, öğret-
menlik ve diğer alanlarda yetişmiş 
çok sayıda yükseköğretim mezu-
numuz var. Geçmişte köyümüzde 
üzüm yetiştirirdik. Üzüm bağlarımız 
var ve hala hem pekmez yapıyoruz 
hem de taze yiyerek tüketiyoruz. 
Köyümüzün üzümü ve doktoru 
meşhurdur.”

Yeniceköy Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kurt da ülkenin farklı böl-
gelerinde görev yapan çok sayıda 
doktorlarının bulunduğunu, bay-

ram, şenlik ve düğünlerde herkesin 
bir araya geldiğini söyledi. 

KAZAZEDEYE AYNI ANDA 
8 DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Mahallede aynı anda 25-30 dok-
torun bir araya gelmesiyle kendile-
rini daha da güvende hissettiklerini 
ifade eden Kurt, “Köyümüzde bir 
kaza atlattık. Birisi yokuş çıkarken 
yuvarlanmıştı. Bir baktık başına 7-8 
doktorumuz birden toplandı. Bu 
yüzden köyümüzün eğitim seviye-
sinin yüksekliğinden gurur duyuyo-
ruz.” diye konuştu. Yenice Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Ünal da kısıtlı im-
kanlara rağmen bölgede herkesin 
çocuklarını okutmaya çalıştığını söy-
ledi.

Yeniceköy Gençlik Merkezi’nin 
hiç boş kalmadığını aktaran Ünal, 
kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin bu-
rada boş vakitlerini kitap okuyarak 
değerlendirdiğini  anlattı. İnsanların, 
nüfusu bu kadar az köyden bu kadar 
çok doktor çıkmasına şaşırdığını ifa-
de eden Ünal, “Bu doktorlar hep köy 
okulumuzda okudu. Bu gurur veri-
ci bir şey. Tahsilli insan her zaman 
saygı görür. Biz de bunun meyvele-
rini alıyoruz.” diye konuştu.
n AA

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
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Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

• Baskı Merkezi
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

Telefon direğinde mahsur 
kalan kedi kurtarıldı

Telefon hattı direğinde mah-
sur kalan yavru kedi, saatler sonra 
kurtarıldı. Selçuklu ilçesi Esenler 
Mahallesi Erkut Sokak’ta yaşayan 
vatandaşlar, telefon direği üzerin-
deki yavru kedinin inemediğini fark 
edince yardım etmek istedi. Ancak 
kendi imkanlarıyla kediyi indirmeyi 
başaramadılar. Bunun üzerine yet-

kililerden yardım istediler. İhbar 
üzerine olay yerine gelen MEDAŞ 
ekipleri, kurtarma aracının sepetini 
uzatarak, yavru kediyi indirdi. Ço-
cuklar kedinin kurtarılmasını sevinç 
çığlıkları atarak kutladı. Doğaya bı-
rakılan yavru kedi bir süre sonra 
gözden kayboldu.
n DHA

28 suçtan aranan 
şahıs Ereğli’de yakalandı 

Ereğli ilçesinde, hakkında 28 
suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis 
cezası ve aranması bulunan şahıs 
yakalandı. Ereğli’de 28 ayrı suçtan 
aranan ve hakkında 21 yıl 1 ay ke-
sinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. 
(43) isimli şahıs, Ereğli Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekiplerinden kaçamadı. Ekiplerin ti-

tizlikle yürüttüğü çalışmalar sonra-
sında yakalanarak gözaltına alınan 
E.E.’nin üzerinde ve aracında yapı-
lan aramada, sahte sürücü belgesi, 
ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ve 36 
adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Şüpheli hakkında cumhuriyet sav-
cısının talimatı doğrultusunda tah-
kikat başlatıldı. n İHA

Kazada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti
Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır ya-

ralanan, aynı kazada eşi ve çocuğunu kaybeden baba Eray 
Çiftçi kurtarılamadı. Eşi Rabia Sarısu Çiftçi ve oğlu Kaan 
Çiftçi’nin (5) ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında ağır ya-
ralanan avukat baba Eray Çiftçi (34), tedavi gördüğü Konya 
Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Esabil 
Kılıç (39) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı 
mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 
Kılıç, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzeri-
ne, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına 
neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ağustos pazartesi günü, Ankara-Konya kara yolu-
nun 80. kilometresindeki Kulu Kömüşini Mahallesi Kavşa-
ğı’nda, Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı tır ile 
Eray Çiftçi idaresindeki 42 ABC 813 plakalı otomobil çar-
pışmıştı.

Kazada ağır yaralanan baba Eray ve oğlu Kaan Çift-
çi Kulu Devlet Hastanesine, anne Rabia Sarısu Çiftçi ise 
Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Anne ve 
oğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Eray Çiftçi de 
Konya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
n AA

Prof. Dr. Mustafa Şahin Mehmet Kurt
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Malazgirt yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ta-
rihimizde sayısız zaferlere ilham 
kaynağı olan Malazgirt Zaferi’nin 
948’inci yıldönümünü tebrik etti. 
Başkan Altay, “Sultan Alpars-
lan’ın feraseti, yiğit askerlerinin 
cesareti asırlar sonrasında dahi 
yolumuzu aydınlatmaya devam 
ediyor” dedi.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Malazgirt Zaferi’nin 948’inci 
yıldönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Tarihimizin en parlak 

zaferlerinden biri olan Malazgirt 
ile Anadolu’nun kapılarının ec-
dadımıza sonuna kadar açıldığını 
belirten Başkan Altay, mesajın-
da şunları belirtti: “Malazgirt ile 
dünya siyasetinde taşlar yerin-
den oynamış, tarihin akışı değiş-
miştir. 

Malazgirt; yok edip bitirmek 
amacıyla yola çıkan dönemin 
süper gücü Roma İmparatorlu-
ğu’nun ihtişamlı ordusunun, hak 
dava uğruna mücadeleyi amaç-
layan Selçuklu’nun inançlı ve 
mütevazı ordusu karşısında düş-

tüğü acziyetin adıdır. Malazgirt, 
‘Nice az topluluklar, Allah’ın izni 
ile nice çok topluluklara gelip 
gelmiştir’ ilahi hatırlatmasının 
en güzel tezahürlerinden biridir. 
Malazgirt, sonraki bin yılda kaza-
nılan sayısız zafere ilham kayna-
ğı olmuştur. Sultan Alparslan’ın 
açtığı kapıdan Anadolu’ya giren-
ler, bir daha dönmemek üzere 
bu verimli toprakları kendilerine 
yurt edinmişlerdir. Selçuklu ile 
can bulup, Osmanlı ile güçlenen 
medeniyetin son temsilcisi olan 
Türkiye Cumhuriyeti, o kutlu 

mirasın sahibi olarak bugün ge-
leceğe sağlam adımlarla ilerle-
mektedir. 

Sultan Alparslan’ın feraseti, 
yiğit askerlerinin cesareti asırlar 
sonrasında dahi yolumuzu ay-
dınlatmaya devam etmektedir. 
Kutlu zaferin 948. sene-i devri-
yesinde başta büyük komutan 
Sultan Alparslan olmak üzere, 
milletimizin istiklali için canını 
feda eden bütün şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmetle, şükranla 
anıyorum.”
n HABER MERKEZİ

Yaz tatilini Meram Yaz Kursla-
rında dolu dolu geçiren öğrenciler, 
Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde 
Devr-i Alem Parkını gezdiler. Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş’un da eşlik ettiği gezide çocuk-
lar, gönüllerince bir gün geçirdi.
MERAMLI ÇOCUKLARIN İLK DURAĞI 

‘KONYA BİLİM MERKEZİ’ OLDU
Meram Belediyesinin servisle-

riyle kurs merkezlerinden alınan 
çocukların ilk durağı Konya Bilim 
Merkezi oldu. Eğitmenleri eşliğinde 
gerçekleştirilen ziyarette katılımcı-
lara, Bilim Merkezi’nin uzmanları 
tarafından bilgi verildi. Merkezdeki, 
tematik sergi alanlarında insan vü-
cudu, dünya, coğrafya, uzay, gökbi-
lim ve bilim tarihi gibi önemli nok-
talarda bilgilerini tazeleyen çocuklar, 
gözlem evinde de uzay belgeseli 
seyrettiler. Bilim Merkezindeki bir-

çok düzeneği de merakla ve ilgiyle 
kullanan çocuklar, atölye ve laba-
ratuvarda gerçekleştirdikleri farklı 
deneylere de keyifli vakit geçirdiler.

80 BİNDE DEVR-İ ALEM’DE 
BAŞKAN KAVUŞ EŞLİK ETTİ

Meram Yaz Kursları öğcilerinin 
ikinci durağı ise üç farklı konsepti 
bünyesinde bulundurması dolayı-
sıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
taşıyan ve tüm çocukların büyük 
beğenisini toplayan 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı oldu. Burada dinazor 
parkını, minyatürleri ve masal kah-
ramanları maketlerini gezme fırsatı 
bulan çocuklar doyasıya eğlendi. 
Kursiyer çocuklara ve eğitmenleri-
ne burada Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’ta eşlik etti. Geziye 
katılan tüm çocuklarla tek tek sohbet 
eden Başkan Kavuş, eğlencelerinde 
çocuklara ortak oldu. Çocuklar hem 

Yaz Kurslarında kendilerine göster-
dikleri yakınlıktan hem de eğitimle-
rine verdikleri destekten dolayı Baş-
kan Kavuş’a teşekkürlerini ilettiler. 
Yaz Kurslarının başladığı tarihlerde 
gerçekleştirdiği ziyarette çocukla-
ra bu ziyaretlerin sözünü verdiğini 
hatırlatan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, bu sözü yerine getir-
miş olmanın mutluluğunu yaşadığı-
nı kaydetti. Çocukların fiziksel, ruh-
sal, zihinsel gelişimine katkı sunmak 
ve eğitim süreçlerini desteklemek 
amacıyla eğitim programı çerçeve-
sinde bu gezinin planlandığını be-
lirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın en iyi şekilde 
ve tam donanımlı yetişmeleri adına 
Meram’da birçok projeyi hayata ge-
çirdik. Çünkü eğitim, tek bir kişinin 
ya da tek bir kurumun omuzlarına 

yüklenmeden herkesin sırtlaması 
gereken milli bir davadır. Yaz Kurs-
larımızı bu bilinç çerçevesinde prog-
ramladık. Çocuklarımız bu kursları-
mızda yaz boyunca hem öğrendiler 
hem eğlendiler. Ve bu fedakarlık-
larının bir karşılığı mahiyetinde bu 
gezileri de fazlasıyla hakettiler. Şanlı 
tarihimizi yakından öğrenmeleri ve 
bilime duydukları merakı artıracak 
bu gezinin onların geleceğini, layı-
kıyla şekillendirmesini ümit ediyo-
rum. Çocuklarımız için daha yaşana-
bilir bir kent, sadece parklar ve oyun 
alanlarıyla donatılmış bir yer değil, 
aynı zamanda onların geleceğe gü-
venle baktığı yerdir.İşte bunun için 
onların en iyi şekilde eğitim almaları 
ve iyi yetişmelerini arzuluyor, tüm 
çalışmalarımızı bu bilinç etrafında 
şekillendiriyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Genç KOMEK öğrencileri 
mikrofon başına geçti

Milletvekili Akyürek 
Zazadın Han’ı inceledi

Konya Büyükşehir Belediye-
si Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
Medya Okur Yazarlığı ihtisas sı-
nıflarında sunuculuk, diksiyon ve 
radyoculuk eğitimi alan öğrenciler 
“Genç KOMEK Çocuk Radyosu” 
programı kapsamında yerel rad-
yolarda mikrofon başına geçerek 
dinleyicilere seslendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Konya genelinde 17 
bin 500 öğrencinin katılımı ile 
devam eden Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda Medya Okur Yazarlığı 
ihtisas eğitimleri alan öğrencile-
re yönelik “Genç KOMEK Çocuk 
Radyosu” etkinlikleri düzenlendi. 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda Di-
nimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sa-

nat dallarında eğitimlere ve çok 
sayıda faaliyete katılarak yaz tatil-
lerini verimli geçiren öğrencilere 
yönelik bu yıl ilk kez Medya Okur 
Yazarlığı sınıfları da açıldı. İhti-
sas sınıflarında uzmanlardan su-
nuculuk, diksiyon ve radyoculuk 
eğitimi alan öğrenciler, yerel rad-
yolarda mikrofon başına geçerek 
radyoculuk deneyimi yaşadılar. İlk 
kez mikrofon başına geçerek din-
leyicilere seslenen öğrenciler çok 
mutlu olduklarını ifade ederken; 
çocuklarının heyecanına ortak 
olan veliler de Genç KOMEK Yaz 
Okulu’nda verilen eğitimler ve bu 
tür etkinlikler nedeniyle Büyükşe-
hir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonu Başkanı 
Tahir Akyürek, turizme açılan Za-
zadın Han’da incelemelerde bu-
lundu. Hanın işletmecisi Hikmet 
Çetiner, Akyürek’e yaptıkları yeni 
düzenlemeler ile ilgi bilgi verdi.  
Yeni düzenlemelerle Han’ı daha 
cazip hale getirdiklerine dikkat çe-
ken Hikmet Çetiner, “Büyük emek 
ve maliyetlerle hanın içinde önem-
li düzenlemeler yaptık. Hanı Sel-
çuklu dönemi misyonu ile 800 yol 
önceki konumuna getirdik. Ancak 
etrafı çok boş görünüyor. Çevresi-
ne lavanta bitkisi ekerek, bu açığı 
kapatmayı düşünüyoruz. Ancak 

tek başına yapmamız mümkün 
değil, konu ile ilgili desteğe ihtiya-
cımız var. Tüm Konyalıları hanımı-
za bekliyoruz” dedi. AK Parti Kon-
ya Milletvekili, TBMM Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis-
yonu Başkanı Tahir Akyürek, yeni 
düzenlemeleri beğendiğini ifade 
ederek İşletmeci Hikmet Çetiner’e 
teşekkür etti. Zazadın Han’ın Kon-
ya turizmi için yeni bir soluk olabi-
leceğini belirten Akyürek, Selçuklu 
mirasımızı dünyaya anlatmamız 
bakımından da bu yapılanların 
büyük önem arz ettiğini kaydetti 
ve tüm Konyalıları hanı görmeye 
davet etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin yürüttüğü tüm çalışmalar hakkında inceleme gezisine katılan meclis üye-
lerini yerinde bilgilendirerek Karatay Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı sosyal tesisler, mesire alanları ve sosyal alanları tanıttı

‘Hizmet çıtasını daha
yukarıya çıkarıyoruz’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, düzenlenen teknik bir 
geziyle Karatay Belediyesi Meclis 
Üyeleri’ne, belediyeye ait tesisleri ve 
Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılan yatırımları tanıttı. Kara-
tay’a olan önemli katkıları dolayısıyla 
önceki dönem Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli’ye ve beledi-
ye meclis üyelerine teşekkür eden 
Hasan Kılca, “Bizler de bu dönemde 
Karatayımızda yakalanan bu hizmet 
çıtasını daha da yukarılara taşımak 
adına gece gündüz demeden ça-
lışmaya devam edeceğiz” dedi.Ka-
ratay Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılan yatırımların yanı sıra 
belediyeye ait tesisler, yeni dönem 
meclis üyelerine düzenlenen teknik 
bir gezi ile tanıtıldı.

Programa Başkan Hasan Kılca 
ve belediye meclis üyelerinin yanı 
sıra Karatay Belediye Başkan Yar-
dımcıları ile birim müdürleri de ka-
tıldı. Teknik gezi programı kapsa-
mında geziye katılan meclis üyeleri 
önce Karatay Belediyesi tarafından 

yapımı son aşamasına gelen İs-
mil’deki Termal Tesisleri’ni gezdi.

Hasan Kılca, belediye meclisi 
üyeleri, belediye başkan yardımcıla-
rı ile birim müdürleri daha sonra ise 
Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri 
ve Asfalt Şantiyesi, Saraçoğlu Hobi 
Bahçeleri, Karaaslan Piknik Bahçesi 

ve Karatay Şehir Parkı gibi önemli 
tesisler ile yatırımlarını da hep bir-
likte yerinde inceleme fırsatı buldu.
‘İLÇEMİZDEKİ BAŞARI ÇITASINI DAHA 

DA YUKARILARA TAŞIYORUZ’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, bugüne kadar Karatay’ın dört 
bir yanında hayata geçirilen tüm 

hizmetlerde meclis üyelerinin de 
çok önemli katkısının bulunduğuna 
vurgu yaparak, Karatay’ın gelişme-
sinde büyük katkıları olan önceki 
dönem belediye başkanı Mehmet 
Hançerli’ye ve bugüne kadar görev 
almış bütün meclis üyelerine teşek-
kür etti.

Başkan Hasan Kılca, “Karatayı-
mızda oluşan bu başarı çıtası bizlerin 
sorumluluğunu bir kat daha arttırı-
yor. Ama bizim de oldukça başarılı, 
tecrübeli ve yeni fikirlere açık güzel 
bir ekibimiz var. Dolayısıyla Karatay 
Belediye Meclisimizin de kıymetli 
katkılarıyla yeni dönemde de hep 
birlikte önemli projelere ve yatırım-
lara imza atacağımıza ve bu çıtayı 
daha da yukarılara taşıyacağımıza 
inanıyorum. Hepimizin tüm çabası 
ve amacı da zaten bu yönde. İnşal-
lah Karatayımızı çok daha güzel bir 
geleceğe taşırken hem birliğimizi 
koruyacağız hem de ilçemizi marka 
şehirler arasına girmesi için de bü-
yük gayret göstereceğiz” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Kavuş, öğrencilere verdiği sözü yerine getirdi
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EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 
• En az Meslek Lisesi ya 

da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu 
olmayan , 

• Vardiyalı sistemde 
çalışabilecek 

3 ELEMAN ARIYORUZ
3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:21 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

EKERLER ALÜMİNYUM 
SANAYİ TİC. A. Ş.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ elemanlar

• Çay ve Temizlik işlerine 
bakacak 

• 25-40 yaş arası
BAYAN eleman arıyoruz

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC İŞLEME 
MERKEZİ OPERATÖRÜ

* PUNTASIZ TAŞLAMA OPERATÖRÜ
* MONTAJ ELEMANLARI

* CNC TORNA OPERATÖRLERİ
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Süt ürünlerinde 
deneyimli, liderlik 

vasfına sahip 

GIDA 
MÜHENDİSİ

alınacaktır
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Adana Çevre Yolu Fevzi Çakmak 

Mh. Hilal Cad. Uyanık Sk. 
Karatay / KONYA  
Tel: 0332 342 55 85

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

AKKO MAKİNA TAKIM HIRDAVAT SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sokak 

No: 6 P.K. 42250 Selçuklu - Konya
Tel: +90 332 239 17 57

TAŞLAMA 
MAKİNESİNDE 

ÇALIŞACAK

TAŞLAMA 
OPERATÖRÜ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
aranıyor.

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 01/10/2019 günü, saat 09:15 - 09:20 arası.
2.İhale Tarihi : 22/10/2019 günü, saat 09:15 - 09:20 arası.
İhale Yeri : Konyapark Yediemin Deposu-Fevziçakmak Mah.Hekim Gaznevi                                                
    Sok.No:20/1 Karatay/Konya 

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ

2019/3602 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1042056

Örnek No: 25*

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 222.500,00    1 %1 42DVK01 Plakalı , 2013 Model , BMW Marka 

, SUV X3 Tipli , WBAWY3102D007958 Motor 
No’lu , 73138501 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi 
4WD(Sürekli) , Motor Gücü 184HP , Motor Hacmi 
1995cm3 , Rengi Mavi , OTOMOBİLİN TRAFİK 
TESCİL BELGESİNİN (RUHSAT ) VE KONTAK 
ANAHTARININ MEVCUT. ŞASE NUMARASI 
WBAWY3120D0F07958 , OTOMOBİLİN KAT 
ETTİĞİ KM BİLGİSİ230451 KM.OTOMOBİLİN 
ARAÇ İŞİ DONANIMLARI ORJİNAL OLUPBU 
DONANIMLAR HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİ 
OLMADIĞI , ARAÇ İÇİ DÖŞEMELERINİN TEMİZ 
DURUMDA OLDUĞU, ARACIN ÜZERİNDE 
TAKİLİ LASTİKLERIN KULLANILABİLİRLİK 
SEVİYESİNİN %30 KANATİNE VARILMIŞTIR.
OTOMOBİLİN KAPORTA VE BOYA AKSAMINDA 
; ARAÇ GENELİNDE KISMİ BİRKAÇ CİZİK 
DIŞINDA BİR KUSUR OLMADIĞI TESPİT 
EDİLMİŞTİR . OTOMOBİLİN MOTOR VE ŞASE 
NUMARALARININ TRAFİK KAYITLARINA 
UYGUN , ÇALIŞIR VAZİYETTE OLDUĞU  
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESPİT EDİLMİŞTİR.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
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Bilim Merkezi Eğitim ve Sera Binası Yapım İşi yapım işi 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 : 2019/387079
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam inşaat alanı yaklaşık 580 m2 olan bina yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Selçuklu / Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 10:30
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 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 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 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:
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğde yer alan 
B Üstyapı İşleri BIII. Grup: Bina İşleri grubunda yer alan işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki 
işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü diplomaları
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 Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1041902

Sümeyye – Yücel Sevinç çiftinin kızı Büşra Nur ile Emine –Halil İbrahim 
Asan çiftinin oğlu Zekeriya gerçekleşen düğün tören ile dünyaevine girdi

Sevinç ve Asan 
aileleri akraba oldu

Sümeyye – Yücel Sevinç çifti-
nin kızı Büşra Nur ile Emine –Halil 
İbrahim Asan çiftinin oğlu Zeke-
riya,  Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezinde düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine gir-
di. Sevinç ve Asan ailelerini mutlu 
sevenleri ve yakınları yalnız bı-

rakmadı. Gerçekleştiren düğünde 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. Sevinç ve Asan ailele-
ri misafirlerini kapıda karşılayarak 
‘Hayırlı Olsun’ dileklerini kabul 
etti. Mutlu günlerinde kendilerini 
yalnız bırakmadıkları için akra-
balarına, dostlarına teşekkür etti. 

Düğüne katılan misafirler genç çift 
ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğra-
fı çektirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
Büşra Nur ve Zekeriya bir ömür 
boyu mutluluklar diliyor, Sevinç 
ve Asan ailelerine hayırlı olsun te-
mennilerimizi iletiyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Eski Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Gökhan Darılmaz’ın oğlu Mu-
hammed Furkan’ı evlendirdi. Gerçekleştiren düğüne çok sayıda davetli katıldı 

Gökhan Darılmaz 
oğlunu evlendirdi

Eski Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri Gökhan Darıl-
maz’ın oğlu Muhammed Furkan 
hayatını nişanlısı Feyza Nur ile 
birleştirdi. Nesrin – Sadık Çiğdem 
çiftinin kızı Feyza Nur ile Züley-
han çiftinin oğlu Muhammed 
Furkan, Mavera Kır Düğün Bah-
çesinde düzenlenen düğün töreni 
ile dünyaevine girdi. Çiğdem ve 
Darılmaz  ailelerini mutlu seven-
leri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Gerçekleştiren düğünde misafir-
lere geleneksel Konya pilavı ikram 
edildi. Çiğdem ve Darılmaz aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak 
‘Hayırlı Olsun’ dileklerini kabul 
etti. Mutlu günlerinde kendilerini 
yalnız bırakmadıkları için akra-
balarına, dostlarına teşekkür etti. 
Düğüne katılan misafirler genç 
çift ve aileleri ile bol bol hatıra fo-
toğrafı çektirdi. Yenigün Gazetesi 
olarak Feyza Nur ve Muhammed 
Furkan’a bir ömür boyu mutlu-
luklar diliyor, Çiğdem ve Darılmaz  
ailelerine hayırlı olsun temennile-
rimizi iletiyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Turan ve Akkuş aileleri evlatlarının mürüvetini görmenin mutluluğunu yaşadı. 
Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Fatmanur ve Furkan 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Şenay- Hüdaver Turan çif-
tinin kızı Fatmanur ile Günseli- 
Sabahattin Akkuş çiftinin oğlu 
Furkan Selman, Bizim Ora Kır 
Düğün Bahçesinde düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Turan ve Akkuş ailelerini 
mutlu günlerinde MHP Mersin 
Milletvekili Baki Şimşek, MHP 
eski Mersin Milletvekili Prof. Dr. 
Akif Akkuş ile Turan ve Akkuş 
ailelerin sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Gerçekleştiren 
düğünde misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. Turan 
ve Akkuş aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak ‘Hayırlı Ol-
sun’ dileklerini kabul etti. Mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız bı-
rakmadıkları için akrabalarına, 
dostlarına teşekkür etti. Düğüne 

katılan misafirler genç çift ve ai-
leleri ile bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
Fatmanur ve Furkan Selman’a bir 

ömür boyu mutluluklar diliyor, 
Turan ve Akkuş ailelerine hayırlı 
olsun temennilerimizi iletiyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Akşehir Belediyesi’nin 16. geleneksel sünnet şöleni yapıldı
Akşehir İlçe Belediyesi tarafın-

dan bu yıl 16.’ıncısı gerçekleştirilen 
geleneksel sünnet şöleninde 52 
çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Ak-
şehir Belediyesi organizasyonunda 
belediyeye kayıt yaptıran 52 çocu-
ğun sünnetleri geçtiğimiz günlerde 
doktorlar tarafından yapılarak ta-
mamlanmıştı. Sünnet çocukları ve 
aileleri için Hıdırlık Mesire Alanın-
da gerçekleştirilen sünnet şölenine 
AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem, Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı 
Abdurrahman Çardakoğlu, beledi-
ye meclis üyeleri ile çok sayıda da-
vetli katıldı. 

Akşehir Belediyesi Mehter 
Grubu’nun gösterisi ile başlayan 
programda Kuran tilaveti ve dua 
edilmesinin ardından konuşan 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
çocukların heyecanını birlikte pay-

laştıklarını söyledi. Akkaya, Akşehir 
Belediyesi olarak 16 yıldır bu sün-
net şölenini tertip ettiklerini ve bu-
nun artık geleneksel hale geldiğini 

belirterek, “2004 yılında başlattı-
ğımız bu sünnet şölenlerinde bu 
yılki çocuklarımızla birlikte toplam 
bin 235 çocuğumuzu sünnet et-

tirdik. İnsan hayatında en önemli 
evrelerden biri de tabi ki bu sün-
net merasimi. Bu noktada Akşehir 
Belediyesi bu yavrularımızın bu 

önemli günlerine iştirak ediyor, bu 
heyecanlarını birlikte paylaşıyoruz” 
dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili 

Orhan Erdem’de sünnet şöleninin 
hayırlara vesile olmasını dileyerek, 
“Bugün yavrularımız küçük dü-
ğünlerini yapıyorlar. Allah inşallah 
onlara büyüdüklerinde güzel ev-
liliklerde nasip etsin. Bu yavrula-
rımız inşallah vatanına, milletine 
bayrağına bağlı olarak yarın bu 
ülkenin bekçileri, yöneticileri ve 
idarecileri olacaklar. 16 yıldır aksat-
madan devam eden bu güzel sos-
yal proje için belediyemize teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından sünnet 
çocuklarına protokol üyelerince he-
diye kol saatleri ile Kızılay’ın hediye 
ettiği elbiseler verildi. Daha sonra 
protokol üyeleriyle sünnet çocuk-
ları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Çeşitli ikramların yapıldığı çocuklar 
aileleri ile birlikte müzik eşliğinde 
eğlendi.
n İHA

Milli mücadelede Batı Cephe-
si Karargahı göreviyle çok önemli 
bir rol üstlenen Konya’nın Akşe-
hir ilçesinde, taarruz hazırlıklarının 
sona ererek, karargahın taşındığı 
24 Ağustos 1922 tarihi anısına her 
yıl düzenlenen ‘Onur Günü’ törenle 
kutlandı. 

Törende eski kaymakamlık bina-
sı önündeki Atatürk Anıtına çelenk 
sunuldu. Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya yaptığı konuşmada, Akşehir’in 
zafere giden yolda, coğrafi konumu, 
ekonomik gücü, iş gücü kaynağı ve 
demiryolu hattı üzerinde bulunma-
sı nedeniyle etkin bir rol oynadığını 
söyledi.  Düşmana son darbenin vu-
rulmasında Akşehir’in büyük önemi 
bulunduğunu ifade eden Akkaya, 
“Yeniden dirilişin destanının yazıl-
dığı topraklarımızda, düşmana son 
darbenin vurulmasında şehrimizin 
büyük önemi bulunmaktadır. Bü-
yük zaferin besmelesi Akşehir’de 
çekilmiştir. Bu kutsal vatanın sa-
vunmasında Akşehirliler tek vücut 

olarak, askerimize her türlü lojistik 
desteği sağlayarak cephe gerisi-
nin kahramanları olarak tarihteki 
yerini almışlardır. Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından, 28 Temmuz 
1922’de, taarruza ilişkin yapılacak 
savaş hazırlıklarının düşmana fark 
ettirilmemesi için düzenlenen futbol 
müsabakası da, Akşehir’in ne denli 
önemli bir yer olduğunu göstermek-
tedir” dedi. 

Başkan Akkaya’nın konuşması-
nın ardından öğrenciler şiirler okudu 
ve Akşehir Belediyesi Mehter Grubu 
bir gösteri sundu. Protokol ve törene 
katılan heyet mehter grubu eşliğin-
de temsili olarak, ‘Akşehir üstünden 
Afyon’a Yürüyüş’ yaptı. Yürüyüş 
sonunda Akşehir Batı Cephesi Ka-
rargahı Müzesine ulaşıldı. Müzeyi 
ziyaret eden heyete Akşehir Müze 
Müdürü Sevcan Karapıçak, Batı 

Cephesi Karargahı Müzesi hakkında 
bilgi verdi. 

Törene Akşehir Kaymakam Ve-
kili Mehmet İlidi, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, Garnizon 
Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Ka-
ramanoğlu, ilçe protokolü, kamu ku-
rum müdür ve amirleri, siyasi parti 
temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve 
vatandaşlar katıldı.
n İHA

Konya YHT garı 
yılsonuna kaldı

Jandarma personeli için 
eğitim semineri verildi

Konya’da, Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Garı inşaatının yılsonun-
da yapımının tamamlanmasının 
planlandığı bildirilerek açılış tarihi 
verilmedi. 2016 yılında 68 milyon 
lira bedelle ihale edilen, 2018 yılı 
ilk çeyreğinde hizmete girmesi 
beklenirken açılışı sürekli ertele-
nen Konya YHT Garında inşaat 
çalışmasının yılsonu bitirilmesinin 
planlandığı duyuruldu. 

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Esin Ka-
ra’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan’ın cevap-
landırması talebiyle TBMM Baş-
kanlığı’na verdiği soru önergesine 
cevaben ilgili bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, “Konya YHT 
Garının kalan işlerinin yılsonuna 
kadar tamamlanması planlanmak-

tadır” denilerek açılış tarihi hakkın-
da bilgi verilmedi. 

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, YHT Garı’nın Konya için ol-
dukça değer taşıyan bir yatırım 
olduğunu söyledi. İnşaatın biran 
önce bitirilerek gar binasının hiz-
mete girmesini beklediklerini kay-
deden Kara, “Konyamızdaki bütün 
kamu yatırımlarının takipçisiyiz. 
Şehrimizin merkezinde modern 
görünümüyle büyük bir eksikliği 
giderecek yeni YHT Garı’nın da 
biran önce tamamlanmasını bek-
liyoruz. İkinci 100 günlük eylem 
planı dahilinde geçen Mart ayında 
bitirileceği bildirilen inşaat tamam-
lanamadı. Umarım verilen tarihte 
yapım tamamlanır ve yeni gar bi-
nası faaliyete geçer” dedi.
n İHA

Beyşehir’de, jandarma teşki-
latı mensuplarına eğitim semi-
neri verildi. Milli Parklar ve Doğa 
Koruma 8. Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği 
tarafından 2019-2020 kara av se-
zonunun başlayacak olmasından 
dolayı Beyşehir İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı’nda görev yapan teşkilat 
mensupları için eğitim semineri 
düzenlendi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı İda-
ri Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nde 

gerçekleştirilen seminerde, Bey-
şehir Milli Parklar Şefi Mehmet 
Şener tarafından jandarma per-
soneli, 4915 sayılı kara avcılığı ve 
2019-2020 Merkez Av Komisyonu 
(MAK) kararlarına ilişkin bilgilendi-
rildi. Seminerde yeni kara av sezo-
nunda uyulması gereken kurallar 
ve alınacak önlemlere ilişkin görüş 
alışverişinde de bulunurken, uygu-
lamalara yönelik yöneltilen sorular 
da cevaplandırıldı.
n AA

Turgutoğulları Birliği Alaş Toyga Kültür Şöleni’nin dördüncüsü yoğun katılımla gerçekleşti. Şölende konuşan siyasi parti ve 
STK temsilcileri, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ve buna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi

Turgutoğulları 
toyda biraraya geldi

Yunak ilçesine bağlı Turgut 
Mahallesinde Turgutoğulları Birliği 
Alaş Toyga Kültür Şöleni, yoğun ka-
tılımla gerçekleşti. Turgut ve Çevre 
Köyleri Eğitim, Kültür ve Yardım-
laşma Derneği (TURÇEVDER) ön-
cülüğünde yapılan şenliğe AK Parti 
Konya milletvekili Orhan Erdem, İYİ 
Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, CHP İl Başkanı Barış Bek-
taş,  Büyük Birlik Konya İl  Başkanı 
Osman Seçkin  Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Yunak Belediye Başkanı  Abdullah 
Emre Demirhan, Yargıtay daire 
başkanı Musa Heybet, Van Savcısı 
İsmail Köker ve  siyasi parti yöneti-
cileri, STK başkanları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan TURÇEVDER Başkanı Erol 
Yayla, “Turgutoğullarının bir ara-
ya gelerek kaynaşması için tertip 
edildi. Turgutoğulları Beliği, derne-
ğimizin girişimleriyle birlikte Tür-
kiye’nin farklı yerlerinde bulunan 
tarih profesörleriyle bir araya geldik. 
Turgutoğullarının soyunun nerden 
geldiğini araştırdık. Bu çalışma-
lar sonucunda Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversi-
tesi ve Orman Bakanlığı, Afyon’da 
üç gün uluslararası Turgutoğulları 
sempozyumu düzenledi. Turgut ve 
Bayburt kardeşler, Ahmet Yesevi 
tarafından Anadolu’nun Türkleşme-
si ve İslamlaşması için gönderildi. 
İlk olarak Ilgın’ın Bey Konak köyüne 
gelerek 1100’lü yıllarda Anadolu’ya 
ilk girişlerini yapmışlar. Turguto-
ğulları bu coğrafyada Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve İslamlaşmasının 
yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı’nın 
kurulmasında önemli rol oynamıştır. 
Özellikle Karamanoğulları beyliğinin 
içerinde bulunmasından dolayı da 
Seydişehir, Beyşehir, Doğanhisar, 
Ilgın, Akşehir, Sultandağı, Emirdağı, 
Akşehir, Yunak, Çeltik, Cihanbey-
li’den Toroslara kadar iskan edilmiş-
tir” dedi

‘BU COĞRAFYA ANA KUCAĞI GİBİ’
Şölenin her yıl daha da büyüye-

rek uzakta bulunan Turgutoğulla-
rının buluşmasına vesile olduğunu 
vurgulayan AK Parti Konya Milletve-
kili Orhan Erdem, bu sayede genç-
lerinde atalarının ne zorluklarla ve 
nerelerden gelip yurt edindiğini öğ-
rendiğine dikkat çekerek, “Şu anda 
Türk askeri üçüncü pençe harekatı-
nı başlattı. Ülkemiz zor bir coğrafya. 

Adına boşuna Anadolu dememişler. 
Ana kucağı gibi. Kendi zorluklarını 
bir kenara bırakıp, civarında nerde 
bir sıkıntısı olan varsa onu da ku-
cağına alıp güvenle bekletir. Bugün 
Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar, daha 
önceden Kırım’dan Kıbrıs’tan, Bul-
garistan’dan gelenler var. Bin yıldır 
Anadolu ana kucağıdır ve bu ana 
kucağına bin yıldır saldırılar var. Son 
5 yılda yaşadıklarımıza bakın. En son 
yaşadığımız 15 Temmuz başarılı ol-
saydı bu bir ihtilal değil işgal olurdu. 
Bu güzel ana yurdunda çok büyük 
sıkıntılar olurdu. Çok şükür birlik ve 
beraberlik içinde bu tehlikeyi berta-
raf ettik. Bizler bir oldukça kimse bu 
topraklara göz dikemez. Buna en gü-
zel örnekte Yunak bölgesidir. Kürdü 
var, Yörük’ü var Türkmen’i var. Kız 
aldılar kız verdiler. Anadolu’da böyle 
bir coğrafya” diye konuştu.
‘OMUZ OMUZA OLMAYA MECBURUZ’

Türkiye’nin zor bir süreçten geç-
tiğini ve Turgutoğullarının bu süreç-
te birlik içinde olması gerektiğine 
değinen İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, “Bu şenliğe daha 
öncede katıldım ve şu an çok mut-
luyum. Çünkü geçmişimizi yaşama-
dan, geçmişimizden ders almadan, 
kültürümüzü, töremizi kaybedersek 

benliğimizi de kaybederiz. Bunun 
için Turgutoğulları Birliği’nin bu 
çalışmalarından dolayı çok mutlu-
yum. Anadolu Türk coğrafyası ola-
rak sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Elbette 
içerde ve dışarda ihanet kol geziyor. 
Hepimiz bilmeliyiz ki bu ihanetleri, 
saldırıları her zaman yapacaklar. 
Bunlar suçlu diyerek, kınayarak bir 
yere varamayız. Turgutoğulları bir-
lik olursa Anadolu birlik olur. Ana-
dolu birlik olursa Türk alemi birlik 
olur. Bunun için 82 milyon insan 
olarak mezhebimiz, görüşümüz ne 
olursa olsun bu vatanın evlatlarıyız. 
Peygamber Efendimizin de dediği 
gibi birbirimizi sevmedikçe iman et-
miş olmayız. Kardeşlik hukukumuza 
halel getirmeden omuz omuza bir 
ve bütün olmaya mecburuz” ifade-
lerinin kullandı. Programa katılan 
protokole plaket takdimi ile devam 
eden şölen, ünlü Sanatçı Osman 
Öztunç konseri ile son buldu. Kon-
serde sevilen şarkılarını dile getiren 
sanatçı Osman Öztunç, “Biziz kon-
serlerimiz milli bir şuurla yapılır. Biz 
herkesin söylediği şarkıları söyleriz 
ama herkes bizim söylediklerimizi 
söyleyemez” dedi. Yunaklıların yo-
ğun ilgi gösterdiği sanatçıya konser 
sonu plaket verildi.  n HABER MERKEZİ

Akşehir’de Onur Günü kutlandı
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Dr.Laurence J. Peter ve Raymond 
Hull 1968 yazdıkları bir kitapla( ülke-
mizde 1980’li yıllarda meşhur oldu) 
Peter  ilkesi  diye bir kavram ortaya 
attılar.

Bir hiyerarşi içerisindeki her çalışa-
nın yetersizlik gösterdiği noktaya kadar 
terfi etme, atanma eğiliminde olduğu-
nu iddia eden ilke.

Bu İktisatta, yönetim biliminde, po-
litikada  geçerli bir ilke olarak çalışanla-
rın kariyer planlarında yol gösterici bir 
rol oynadı. Üzerinde düşünüldü.

Ben de,  daha üniversitede iken bu 
ilkeyi ilk okuduğumda benim de dikka-
timi çekmişti.

Yaşadığım ve gözlediğim olaylarda 
sık sık karşıma çıktı.  

Gördüm ki bu ilke evrensel bir 
sonuç değil iyi kullanana erken uyarı 
sistemi.

Çünkü kendi pozisyonu,  orga-
nizasyonu, çevresi sürekli değişim 
gösteren insanlar eğer  kendilerini aynı 
oranda ya da daha ileri düzeyde gün-
cellemez, yeni şartlara ve pozisyonlara 
göre kendini hazırlamaz ise iktisadın di-

ğer bir kanunun da ifade ettiği gibi  in-
san verimliliği belli bir seviyeden sonra 
düşmeye başlayacaktır.

Eğer güncellemeyi becerebilirse, 
gelecek şartları öngörebilir ve ona göre 
kendini tedbirini alabilir. Geliştirebilirse 
veriminin düşmeye başladığı noktada 
kendisine yeni bir vizyon ve misyon 
yükleyerek , kendisine daha verimli po-
zisyonların kapısını açabilir.

Yoksa  bulunduğu  en son başarılı 
seviye, hayat hikayesinin en güzel anısı 
olacaktır.

Bu sadece çalışanların yaşamında 
değil hayatın her aşamasında geçerli.

İnsanın kendi kişisel hayatında, 
devletlerin yaşamında, şirketlerde, bir 
ürünün piyasadaki ömründe, hatta 
düşünce ve fikir yaşamında gelişme 
olduğu sürece bu ilke geçerli diyebiliriz.

Kuruluş ya da başlangıç, gelişme, 
duraklama, düşüş ve yok oluş ya da 
yeni bir hale evrimle.

Tarihin sayfalarında incelediğimiz 
nice imparatorluklar, devletler, şirket-
ler, başarılı insanlar bu kurala örnektir.

Mesela  Sayın Cumhurbaşkanı-

mız bu  yaşam evresini 
siyasetçiler için metal 
yorgunluğu olarak ifade 
etmişti.

İşte bu duruma düş-
memek için gerek insan-
lar, çalışanlar, yönetici-
ler, şirketler, devletler ve 
toplumlar sürekli kendi 
hedeflerini, rotalarını 
güncellemeliler.

Dünün ortak hedef-
leri bugünün yaşamına tam olarak 
uymayabilir.

Ya da bizzat kendimiz geliştirdiği-
miz ortam, çevre ile dünün ihtiyaçları-
nın yerine çok farklı ihtiyaçların çıkma-
sına vesile olmuş olabiliriz.

Şu an ülkemiz ve toplumumuz 
tam böyle bir yeteneksizlik seviyesine 
yaklaşıyoruz.

Yani metal yorgunluğu emareleri 
çok arttı.

Amaçsızlık, tekrarlar çoğaldı.
Toplumu top yekun bir amaca 

yönlendirecek, yeni rotala-
ra misyonlara ihtiyaç var.

Azalan verimler kanu-
nu icabı çöküşü yaşayan 
Osmanlı imparatorluğu, 
Atatürk ilkeleri ve cum-
huriyet ile yeni bir rotayla 
gelişme yoluna girmişti.

Atatürk’ten sonra İlke-
leri içselleştiremeyen yö-
neticilerimiz toplumumu-
zu rotasız hale soktular.

Kendileri;  var olan rotaları yeteri 
kadar algılayamadıkları için, küresel 
güçlerin meydana getirdiği algıların 
güdümüne girdiler.

Toplumu komünist, faşist, sağcı 
solcu, elit, elit olmayan, modern, mo-
dern olmayan ayrımı ile kendi ortak 
paydalarından uzaklaştırdılar. Yapay 
hedeflerle oyalandık.

İkinci plana atılan inancı, kültürü 
davranışı hor görülen halk uzun yılların 
ezilmişliğini; cemaatler, esnaf örgütleri, 
Anadolu kaplanları gibi misyonlarla, 

kültür, inanç, sosyal varlık ekonomi 
gibi alanlarda çıkışlar aradı.

Buna karşılık olarak gördüğü siya-
si oluşumları yüceltti.

Ama şimdi bir yeteneksizlik seviye-
sinin daha arifesindeyiz.

Yeni siyasi oluşumlar, yeni arayış-
lar.

Şimdi şapkayı çıkarıp önümüze 
koyma zamanı.

Gelişen dünya yaşamı, aynı oranda 
dişini göstermeye başlayan çevresel 
problemler bizi yeni ortak paydalara, 
yeni misyonumuzu belirmeye yön-
lendiriyor. Tabii ki bilincimizi açar ve 
uyanırsak.

İnsanlık aslında bizden sadece 
kendi bekamızın misyonunu değil, aynı 
zamanda insanlık misyonu için de biz-
den vizyon bekliyor.

O zaman adalet, barış hak, üzerine 
kurulmuş, ötekileştirme hastalığından 
arınmış, liyakate dayalı bir yönetimle 
özgür inanç, fikir, bilimsel çalışmalara 
dayanan evrensel değerleri  önem-
seyen rotamızı belirleyen bir toplum 
olmalıyız.

Bu faydası kesilmiş politikacıların 
yeni parti kurması, 

Ya da birisinin başarısızlığı üzerine 
yaşam hayal etmek,

Olayları analizden çok, insanları 
itibarsızlaştırmaya çalışan,

Ya da kendi yerini sağlamlaştırmak 
için akraba, yakın arkadaş yöntemine 
dayalı yönetim biçimi ile uzaktan yakın-
dan alakası yok.

Bunların hepsi toplumun altını 
oyan çöküşe giden yolun taşlarını dö-
şeyen yöntemden öte bir şey değil.

Şimdi ilke zamanı,
Ortak paydaları hızla oluşturma 

zamanı,
Şimdi insanları ortak hedefe yön-

lendirecek misyonu belirleme zamanı.
Öyle ötekileştiren, bize kötüyü gös-

terip kendisinin iyi olduğunu yutturma-
ya çalışan, kendi bekasını ülke bekası 
diye algı oluşturan, birisini yıkarak var 
olmaya çalışan düşünce tarzı olsa olsa 
emperyal düzenin değirmenine su ta-
şır.

Şimdi kendi politikalarını oluştur-
ma zamanı. Yeni bir misyon zamanı.

YENİ BİR MİSYON ZAMANI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Karaman’ın Ayrancı ilçesindeki 
Selçuklu mimarisinin özelliklerini 
barındıran tarihi Atlas Han, resto-
re edilerek turizme kazandırılmayı 
bekliyor. Ayrancı ilçesine bağlı Hö-
yükburun köyü sınırları içerisinde 
olan hanın, yapılış tarihi tam olarak 
bilinmiyor. Toroslar’dan ovaya inil-
diğinde ilk han olma özelliğini taşı-
yan yapının yaklaşık 800 yıllık oldu-
ğu tahmin ediliyor.

Atlas Han’ın yapımında kullanı-
lan, Bizans ve Roma yerleşkelerin-
deki binalardan getirilen devşirme 
taşlar dikkati çekiyor. Hanın duvar-
larındaki büyük taşlar ve sütun kai-
deleri görenlerin ilgisini çekiyor.

OVAYA İNDİKTEN 
SONRAKİ İLK VE TEK HAN

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel 
Büyükkarcı, Atlas Han’ın bölgedeki 
ayakta kalan ender tarihi eserlerden 
biri olduğunu söyledi. Selçukluların 

han kültürünü bildiklerini ifade eden 
Büyükkarcı, “O zamanlarda ticaretin 
en önemli halkalarından biri hanlar-
dı. Mersin’den Niğde, Aksaray, Kay-
seri’ye en kısa ve güvenli yol, bu gü-
zergahtan geçiyor. Atlas Han da bu 
yolun üzerinde inşa edilmiş. Toros-
lardan ovaya indikten sonraki ilk ve 
tek han burası. Bu yol, İpek Yolu’na 
bağlanıyor.” diye konuştu.

HANIN TAŞLARI 
İNŞAATLARDA KULLANILMIŞ
Büyükkarcı, yüzlerce yıl insan-

lara hizmet eden bu hanın her şeye 
rağmen ayakta durmak için direndi-
ğine işaret ederek, şöyle devam etti: 
“Han, civardaki ören yerlerinden 
getirilen kesme taşlarla yapılmış. 
Muntazam bir yapısı var. Taşların 
üzerinde çeşitli işaretler, simgeler 
bulunuyor. Maalesef, defineciler 
burayı mesken tutmuş. Yapıda üze-
rinde bir simge olan taşın etrafını 

kazmışlar. Bu işaretleri kırmaya ça-
lışmışlar. Hanın içinde belki bir met-
re kalınlığında hayvan pisliği var, 
çevresi ağıl. Köylüler belli zamanla-
rında hayvanlarını konaklatmış. Ta-
vanın belli bir bölümü yıkılmış. Bazı 
taşlarda götürülerek ev yapımında 
kullanılmış.”

‘BURAYI BÖYLE 
GÖRDÜKÇE İÇİMİZ ACIYOR’

Tarihi hanın restore edilmesinin 
gerekliliğine dikkati çeken Büyük-
karcı, şunları kaydetti: “İnşallah res-
torasyon çalışması başlatılır. Han da 
bölgenin tarihine ışık tutacak bulgu-
lara ulaşılacağına inanıyorum. ‘Bü-
yük bir taştaki motif ne anlatıyor, bu 
taş buraya nereden geldi ve bu taşın 
getirildiği yerde nasıl bir tarih var’ 
sorularına cevap alınabilir. Bölgede 
burada kullanılan taşlarla aynı özel-
likte traverten yatakları var. Oradan 
elde edilecek malzeme ve çevre-

sinde yapılacak kazılardan çıkarılan 
malzemelerle aslına uygun olarak 
restore yapılabilir. Han kötü durum-
da, kendi başına ayakta kalmaya ça-
lışıyor. Burayı böyle gördükçe içimiz 
acıyor. Bir an önce bölge turizmine 
kazandırılması lazım.” 

HANIN YAPILIŞ HİKAYESİNDEKİ 
‘SAKLA SAMANI’ DEYİMİ  

Büyükkarcı, Atlas Han’ın yapı-
lışıyla ilgili ilginç bir hikayesi oldu-
ğuna da değinerek, “O dönemde 
buralarda bir bolluk olmuş. Her-
kes sapı samanını yakarak yok 
ederken yaşlı bir kadın bunları 
saklamış. Belli bir süre sonra kıt-
lık olmuş. Bu kadının sakladıkları 
değer kazanmış ve samanı satarak 
bu hanı yaptırmış. ‘Sakladım sa-
manı geldi zamanı, sattım samanı 
yaptırdım hanı’ demiş. Böyle anla-
tılır.” dedi.
n AA

Tuz Gölü pembe 
renge büründü

Düğün evinde havai 
fişek yangına neden oldu 

Türkiye’nin 2. büyük gölü olan 
Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşa-
yan algler ve bakteriler nedeniyle 
pembe renge büründü. Dunaliel-
la salma isimli alg ile halo isimli 
bakteriler nedeniyle pembeye bü-
rünen Tuz Gölü yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çekiyor. Konya, 
Ankara ve Aksaray sınırları içinde 
yer alan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz 
ihtiyacının büyük bir bölümünü 
karşılarken, doğal güzelliğiyle ve 
ayak hastalıklarına iyi gelmesiyle 

de dikkat çekiyor. Gölün sığ olması 
nedeniyle ziyaretçiler çıplak ayakla 
gölde yürürken, Tuz Gölü çok sayı-
da yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 
Tuz Gölü’nü ziyarete gelen Dudu 
Kis (55), “Çok güzel bir yer. Girdik 
Tuz Gölü’ne. Pembe böyle çok gü-
zel. Çokta şifalıymış. Onun için gel-
dik” dedi. 11 yaşındaki Ali Akkuş 
ise, “Biz bugün Tuz Gölü’ne girdik. 
Tuz Gölü harika bir yer. Pembeliği 
doğal bir şey” diye konuştu.
n İHA

Aksaray’da düğün evinin ya-
nında bulunan boş arazide patlatı-
lan havai fişek yangına neden oldu. 
Kuru otlarla kaplı arazi alevler için-
de kalırken, yangın itfaiye tarafın-
dan güçlükle söndürüldü.  Olay, 
saat 23.30 sıralarında Fatih Ma-
hallesi 4113 Sokak Taptuk Emre 
Ortaokulu yanında bulunan boş 
arazide meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, düğün merasimi son-
rası havai fişek gösterisi yapmak 
isteyen vatandaşlar, düğün evinin 

yanında bulunan boş arazide havai 
fişekleri yaktı. Bir süre devam eden 
görsel şölenin ardından yanarken 
yere düşen havai fişek kıvılcım-
ları kuru otlarla dolu boş arazide 
yangına neden oldu. Havanın rüz-
garlı olması nedeniyle alevler kısa 
sürede tüm alanı sardı. Arazinin 
çevresinde bulunan binalarda pa-
nik yaşanırken, olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yangını güçlükle 
söndürebildi.
n İHA

Bir dizi programa katılmak için Türkiye’ye gelen yavru vatan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, önce 
Cihanbeyli ilçesini, sonrasında da Konya Valiliği’ni ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

KKTC Başbakanı 
Tatar, Konya’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, bir dizi ziyaret ve incelemeler-
de bulunmak üzere Konya’ya geldi. 
Ziyaret programına Cihanbeyli’den 
başlayan Tatar, Kaymakam Mustafa 
Kutlu ve Belediye Başkanı Mehmet 
Kale ile bir araya geldi. 

Konuk Başbakan Cihanbeyli 
Belediyesi Beyler Konağı’nda Kay-
makam Mustafa Kutlu, Belediye 
Başkanı Mehmet Kale ve AK Parti 
İlçe Başbakanı Mustafa Akoğlu tara-
fından karşılandı. 

Oldukça samimi bir ortamda 
geçen ziyarette ilçe hakkında Baş-
bakan Tatar’a bilgi veren Cihanbey-
li Belediye Başkanı Mehmet Kale, 
Türkiye’nin yüzölçümü bakımından 
en büyük ilçesi olan Cihanbeyli’de 
Başbakan Tatar’ı ağırlamaktan do-
layı büyük bir mutluluk ve onur 
duyduklarını belirtti. Cihanbeyli’nin 
sosyal ve kültürel yapısıyla adeta 
bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade 
eden Başkan Kale “Liderimiz, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da sürekli vurguladığı 
birlik, beraberlik ve kardeşlik duy-
gularının en güzel şekilde yaşandı-
ğı yerleşim birimlerinden olan Ci-
hanbeyli, birçok alanda olduğu gibi 
bu konuda da Türkiye’ye örnektir. 
Kardeşliğimizi bozmaya yeltenen-

lere bugüne kadar fırsat vermedik, 
bundan sonra da vermeyeceğiz. 
Ben, Zat-i Alileriniz aracılığıyla Ci-
hanbeyli halkının selamlarını Kıb-
rıslı hemşehrilerimize iletiyorum. 
KKTC’li vatandaşlarımız bilsinler ki 
Cihanbeyli halkı en az onlar kadar 
Kıbrıs konusunda hassas ve du-
yarlıdır. Sizlerin ilçemizi ziyaretleri 
bizlere büyük bir mutluluk ve şeref 
verdi. Tekrar kardeşliğin şehri Ci-
hanbeyli’mize hoş geldiniz” dedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başbakanı Ersin Tatar ise sözlerine 
“bu güzel Pazar sabahı Cihanbey-
li’de bulunmaktan dolayı büyük 
mutluluk duyuyorum” diyerek baş-
ladı. KKTC’nin Türkiye Cumhuriye-
ti’nin desteğiyle bugünlere geldiğini 

ifade eden Tatar “Geçtiğimiz gün-
lerde yaptığım Ankara ziyaretinde 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ‘Doğu Akdeniz’de hak 
ve çıkarlarımızın korunması için ne 
gerekirse yapılacak’ şeklinde çok 
önemli bir açıklama yapmıştı. Ken-
disine bu açıklamalarından dolayı 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Mavi vatan dediğimiz Doğu Ak-
deniz’deki hak ve çıkarlarımız ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
egemenlik hakları anlamında bu çok 
önemlidir” diye konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı 
bölgeleri ile KKTC arasındaki siyasi, 
kültürel ve ekonomik bağların daha 
da güçlenmesi için bu ziyaretleri çok 
önemli gördüğünü ifade eden Baş-

bakan Tatar “Arkadaşlarımla birlikte 
Cihanbeylilerle bir araya gelmekten 
dolayı büyük bir mutluluk ve heye-
can yaşıyorum. Misafirperverliğiniz-
den dolayı sizlere ayrıca çok teşek-
kür ediyorum. Sizleri de KKTC’de 
görmekten ve ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyacağız” dedi. 

Ziyaretin sonunda Cihanbey-
li Belediye Başkanı Mehmet Kale, 
KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a vazo 
ve tablo takdim etti. Tatar daha son-
ra Konya’ya hareket etti.

VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR’İ 
ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Vali-
lik ve Büyükşehir Belediyesini ziya-
ret etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve 
beraberindeki heyet tarafından kar-
şılanan Tatar, Valilik şeref defterini 
imzaladı. 

Buradan Büyükşehir Belediye-
sine hareket eden Tatar, Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ma-
kamında ziyaret ederek, çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.

Başbakan Tatar, Mevlana Kül-
tür Merkezi’nde, “Kıbrıs Meselesi 
ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor” 
konulu konferans verdikten sonra 
Mevlana Müzesini gezdi.
n HABER MERKEZİ - AA

Tarihi han turizme kazandırılmayı bekliyor
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Geçen haftaki yazımda, mikro ihra-
cat kavramının ne anlama geldiğinden, 
makro ölçekte nasıl bir devlet strateji 
geliştirilmesi konusuna kadar geniş 
bir yelpazede değerlendirmeler yap-
mıştım. Bugünkü yazım ise biraz daha 
uygulamaya yönelik olacak. 
ÖNCESİNDE KISA BİR HATIRLATMA 

Geçen haftaki yazımda teknik bilgi-
leri hatırlamak istersek; 

 • Mikro ihracat yapan firmalar, ih-
racat teşviklerinden faydalanabiliyorlar 

 • Mikro ihracat yapan firmalar, 
KDV iadesi alabiliyorlar 

 • Mikro ihracatta, gümrükleme 
işlemlerini yetkilendirilmiş kargo şir-
ketleri yapıyor 

 • Bu kapsamda düzenlenen güm-
rük belgesinin ismine ETGB (Elektronik 
Ticaret Gümrük Beyannamesi deniyor

 • Mikro ihracatta 300 kg ve 15.000 
Euro’dan düşük olan ürünler taşınabi-
liyordu. 

ÖRNEKLENDİREREK GİDELİM 
Ev işi süsleme yapan bir firma, 

internet sitesine gelen siparişlere 
göre Almanya, İspanya ve Şili’ye her 
biri 200 dolar olmak üzere ürünlerini 
mikro ihracata yaparak kargo şirketi 
ile gönderecek. Örneğimizden yola 
çıkarak hazırlanması gereken belgeleri 
düzenleyip, bunları kargo şirketine ve-
rilmesi lazım ki süreçte aynı zamanda 
başlayabilsin. O zaman bu belgeler 
neler olacak?  sırasıyla yazıp, detaylı 
açıklamaları birer birer yapalım. 

 • Dolaylı temsil belgesi 
 • Maliye Bakanlığı Tasdikli Türkçe 

Fatura 
 • Yabancı Fatura 
 • İhracat Bilgi Formu 
Bu belgelerin nasıl olması gerektiği 

ve görsel örnekleri büyük ihtimal tüm 
kargo şirketlerinin web sitelerinde ve-
rilmektedir. 

Yukarıda yazılanlar genel standart 
belgeler fakat bazı belgeler ise ülke 
bazında farklılaşmakta. Örneğin;  Al-
manya ve İspanya’ya gidecek ürünlerin 
o ülkelere gümrük vergisiz girebilmesi 

için A.TR ve Serbest Ti-
caret Anlaşmamız olan 
Şili’ye ürünümüzün daha 
az gümrük vergisi ile gi-
rebilmesi içinse EUR.1 
belgeleri düzenlenmesi 
gerekmekte. Dolaysıyla 
bu belgeler standart ol-
mayan ve tercihe bağlı 
olan belgeler olarak kar-
şımıza çıkabilir.  

DOLAYLI TEMSİL 
BELGESİ 

Bu belge, ihracatçı firmanın güm-
rükleme işlemlerini kargo şirketinin 
yapabilmesi ve ETGB düzenleyip so-
nuçlandırabilmesi için gereken bir 
belgedir. Daha kısa bir ifadeyle Kargo 
şirketine vermiş olduğunuz vekâlet-
namedir. (Devamlı aynı kargo firması 
ile çalışacaksanız vekâleti bir kereliğine 
verilmesi yeterlidir.) 

TÜRKÇE FATURA: 

Resmi olarak itha-
latçıya kestiğiniz, Türk 
Ticaret Kanununa göre 
saklamak yani arşivle-
mek zorunda olduğunuz 
faturadır. Bu fatura saye-
sinde kargo firması sizin 
gümrükleme işlemlerin 
yapabilmektedir. 

YABANCI FATURA: 
Yurtdışındaki ithalatçı 

firmaya göndereceğiniz 
maliye tasdikli olmayan genellikle “İn-
gilizce” olarak hazırlanan ve Türkçe 
Faturadaki bilgileri barındıran belgedir.

İHRACAT BİLGİ FORMU: 
Kargo firmasının ihracat güm-

rüklemesini ve taşıma işini sorunsuz 
yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin 
yer aldığı belgedir. Normal ihracat ile 
karşılaştırırsak, ihracatçı firmanın, nak-
liye firmasına gönderdiği ve nakliyeci-
nin, taşıma belgesini hazırlayabilmesi 

için gerekli olan bilgileri barındıran 
Yükleme Notasının, kısmen karşılığı 
olan belgedir diyebiliriz. Daha geniş 
çerçeveden İhracat Detay Formunun 
karşılığıdır. 
OPSİYONEL BELGELERE GELİRSEK: 

Bu belgeler biraz karmaşık olabilir. 
Çünkü bu belgelerin çeşitliliği ihracatı 
yapılan ülkeye göre farklılaşabileceği 
gibi aynı zamanda malın cinsine göre 
de farklılaşabilir. Örneğimizden gider-
sek, Almanya ve İspanya için A.TR 
belgesi düzenlenmesi gerekirken, Şili 
için EUR.1 Belgesi düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Ürününün cinsine göre 
de bu belgelerin sayısı artabilir veya 
farklılaşabilir. Ağırlıklı olarak kargo 
şirketleri A.TR belgesini öğrenmişler 
hatta kurgularını, web sitelerinde A.TR 
üzerinden yapan kargo şirketleri de 
var. Ama ya diğer belgelerin durumu 
ne olacak? Buradaki hazırlıklıları nedir?

TAVSİYELERİM
Ülke ve ürün bazında opsiyona 

bağlı belgelerin sayısı ve cinsi farklı-

laşacağı için kargo şirketlerinin kendi 
merkez ofislerinde hızlı bir şekilde 
hizmet verdikleri ve firmaları hem bil-
gilendirecek hem de yönlendirebilecek 
uzmanların olması diğer bir ifadeyle 
istihdam etmeleri lazım ki süreçte ihra-
catçı firmalarımız sıkıntı yaşamasınlar. 
Kargo şirketleri bu tavsiyeme uyarlar-
sa, rekabette sürecinde büyük bir fark 
oluşturacaklardır. 

FAKAT SÜREÇ TAVSİYEYE 
BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİ 

İşte tamda bu yüzden ETGB yetkisi 
alan operatörlere bu seçenek verilme-
den, şirketlerine bu bilgileri aktaracak 
uzman bir kadronun olduğu iletişim 
merkezlerinin olma zorunluluğu getiril-
meli ki hem ihracatçı adaylarımız veya 
ihracatçılarımız hem de kargo şirketleri 
süreci en temiz ve sorunsuz şekilde so-
nuçlandırsınlar.

SONUÇ: Kurguyu baştan pratik ve 
temiz kurarsan, sonuçta o denli etkin 
ve temiz olur. 

MİKRO İHRACAT 2 

Karaman’da hasadı başlayan ka-
vun üreticinin yüzünü güldürürken, 
kavunun tanıtımı için çalışmalar 
devam ediyor. Karaman’ın Süley-
manhacı köyünde kavun hasadı ya-
pılan tarlaları gezerek üreticilerle bir 
araya gelen Karaman Ziraat Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Bayram, Süleymanhacı kavununu 
tanıtmak için çalışmalara devam 
edeceklerini belirtti. Bayram, Süley-
manhacı köyünün Karaman’ın Kon-
ya sınırında olan son köyü olduğunu 
belirterek, “Yaklaşık olarak bölgede 

500 dekar alanda kavun ekimi ya-
pılmaktadır. Dekarından ise üretici 
2 ton civarında kavun almaktadır. 
Kavunun farklı aroması olduğunu 
herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ka-
raman’da bile başka memleketten 
gelen kavunlar Süleymanhacı kavu-
nu diye satılıyor. Biz bunun önüne 
geçmeye çalışıyoruz. Süleymanhacı 
kavununun hasadı 10 Ağustos’tan 
itibaren başlıyor. Ondan önce satılan 
kavunlar Süleymanhacı kavunu de-
ğildir” dedi. Deseni, kokusu, aroma-
sı, lif yapısı, dayanıklılığı ve tadıyla 

Süleymanhacı kavununun öne çıktı-
ğını belirten Bayram, “Bu kavunun 
diğerlerden farkı, geç aylara kadar 
dayanması ve hasadının geç olması-
dır. Ülkemizin birçok yerinde kavun 
hasadı bitti, fakat Süleymanhacı’da 
hasat yeni başlıyor. Amacımız, Sü-
leymanhacı kavununun ekilebilir-
liğini çoğaltmak, üretimi artırmak 
için gayret ediyoruz. Pazarlarda Sü-
leymanhacı kavunu diye satılanların 
kavunların birçoğu Akdeniz Bölge-
si’nden geliyor. Yani aldatmaca ya-
pılıyor” ifadelerini kullandı. 

Süleymanhacı Köyü Muhtarı Ali 
Mor ise köylerinde üretilen kavunun 
bu kadar lezzetli olmasının sebebi-
nin volkanik olan Karadağ’ın yanı 
başlarında bulunması ve toprağının 
kumsal olması olduğunu belirtti. 
Çiftçi Osman Koç da, kimyasal ilaç 
kullanmadıkları için köylerinde üre-
tilen kavunun her zaman lezzetini 
koruduğunu belirterek, “Köyümüz-
de yüzde 50’ye yakın bir kavun eki-
mi oluyor. Kavun bu yıl da ekicisinin 
yüzünü güldürdü” diye konuştu.
n İHA

‘Emine Bulut’lar ölmesin 
diye mücadele edeceğiz’

‘Akan kanı ancak 
kalem durdurur’

CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç, eski eşi tara-
fından öldürülen Emine Bulut’tan 
dolayı canlarının yandığını ve ka-
dınlar öldürülmesin diye mücade-
lelerinin süreceğini söyledi.

Gedavet parkında yapılan ba-
sın açıklamasını CHP Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç, 
yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın 
kolları başkanları ve yöneticileri, 
bir önceki dönem CHP Konya Mil-
letvekili Hüsnü Bozkurt, il yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe başkanları ile 
partililer katıldı.

CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç, “Ölmek iste-
miyorum diyen bir anne, Anne lüt-
fen ölme diyen bir evlat. Bir cümle 
ne kadar can yakabilirse o kadar 
yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvol-
duk. Yine bir kadın eski eşi tarafın-
dan öldürüldü, hem de çocuğunun 
gözleri önünde. Ölmek istemiyo-
rum diye feryat eden Emine Bulut 
eski eşi tarafından öldürüldü. Tür-
kiye’de kadın olmanın ne kadar zor 
olduğuna her gün onlarca korkunç 
örnekle tanık oluyoruz. Her gün 
onlarca kız kardeşimiz erkek şid-
detine maruz kalıyor. Katilin ceza 
alması için mücadele etmemiz 
gerekiyor! Çünkü bu ülkede kadın 
katili erkeklerin ceza alması için 
mücadele etmek gerekiyor! Kimse 
bu cinayetten kendini aklayamaz” 

dedi.
223 KADIN ÖLMEK

 İSTEMİYORUM DİYE HAYKIRDI
Şerife Tunç Türkiye’de 2019 

yılı içinde 223 kadının ölmek is-
temiyorum diye haykırdığına 
dikkat çekerek, “Kadın düşmanı 
politikalarla her gün karşımıza çı-
kanlar, Hâkim karşısına jilet gibi 
takım elbisesiyle çıktığı için kadın 
katillerine iyi hal indirimi uygu-
layanlar, 4 yıldır yürürlükte olan 
ancak uygulanmayan İstanbul 
Sözleşmesi’nin gereğini yerine 
getirmeyenler, kadınları bu erkek 
şiddetinden korumaya odaklan-
mak yerine, ‘ne yapar ne ederiz de 
boşanmaları engelleriz’ diye meclis 
komisyonları kuranlar, boşanma-
yı tabulaştıranlar, nafaka hakkına 
saldıranlar, yıllardır süren müca-
delelerle kazandığımız her bir hak-
kımızı elimizden almaya çalışanlar, 
kadınları korumayan ve haklarımı-
za saldıranlar bu cinayetlerden so-
rumludur. Yetmedi mi artık bu ka-
dar kadının ölmesi? Yetmedi mi bu 
kadar çocuğun annesiz kalmasına 
dayanamıyoruz. Bir kişi daha eksil-
meyeceğiz dedikçe onlarca eksili-
yoruz. Dün sadece Emine Bulut’un 
haykırışını izledik ama 2019’da 
erkekler tarafından katledilen 223 
kadın da ölmek istemiyorum diye 
haykırdı” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat 
yapmış olduğu yazılı açıklama ile 
son günlerde artan kadına şiddet 
ve kadın cinayetleri konusunda 
değerlendirme yaptı. Fatma Şe-
ref Polat, “Yıllardır artarak devam 
eden kadın cinayetleri ve şiddet 
konusu Emine Bulut’un çocuğu-
nun gözleri önünde, eski eşi tara-
fından hunharca katledilmesi vi-
deosunun yayınlanması ise adeta 
bir yıldırım gibi başımıza düştü. 
Haklı olarak öfke ile doldu yürek-
lerimiz. Her seferinde olduğu gibi 
kanımız dondu sağlıklı düşünemez 
hale geldik. Oysa görmesek de bil-
diğimiz bu ciddi ve acı gerçek her 
zaman gündemimizin temelinde 
olmalıydı. Ve durum ne kadar va-
him olursa olsun bundan sonraki-
lere engel olmak için sakin ve aklı 
selim olmak zorundayız. Üstelik 
bu sadece ülkemizin değil ,her ge-
çen gün artan bir ivme ile şiddete 
doğru yol alan çığırından çıkmış bir 
dünyanın bize yansıyan bir görün-
tüsü. Öyle ki tedbir ve koruma iyi 
niyeti ile de olsa topyekun bir cin-
si , yani erkekleri potansiyel suçlu 
gören gösteren ima eden kanuni 
düzenleme uygulama ve yorumlar 
tersinden de doğal olarak kadınları 
da hedef haline getirdi. Yine aynı 
amaçlı verilen hakların kötüye kul-
lanıldığı bir çok masum erkeğin, 
iftiraya uğradığı , boşananların ev-

latlarından mahrum kaldığı olayla-
ra tanık olduk. Reyting uğruna kan 
kusan dizi kahramanlarını nasıl 
fenomen haline getirdik gibi birçok 
hatamızla yüzleşmek zorundayız. 
Kadın ve erkeğin doğasına müda-
hale eden her türlü etken ortadan 
kaldırılmalıdır.

Şiddet bir türlü değil bin tür-
lü ! Bedensel, cinsel, ekonomik, 
sosyal, siyasi, dini şiddet altında 
insanlık… Bunu yaygın ve etkin 
hale getiren teknoloji ve iletişim. O 
halde her derdin devası içinde gizli 
düsturundan hareketle teknoloji 
ve iletişimi çözümün merkezi yap-
mak durumundayız. Bu hiçbir ku-
rum ve kişinin tek başına altından 
kalkamayacağı bir yüktür. Eğitim, 
aile, kültür, sanat, hukuk, medya 
alanında etkili ve yetkili tüm kişi ve 
birimlerin bir koordinasyon altında 
çalışmasına ihtiyaç var. Gerekirse 
doğrudan Cumhurbaşkanlığına 
bağlı insan ve doğaya şiddetle mü-
cadele birimi kurulmalıdır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti ve CHP’li meclis üyelerinin su, ulaşım ve otopark ücretleri-
ne indirim yapılmasını öngören teklifi AK Parti ve MHP meclis üyelerinin olumsuz görüşü ile reddedildi

Su ve ulaşıma indirim
talebi reddedildi!

İYİ Parti ve CHP’li üyelerin tekli-
fi ile Büyükşehir Belediyesi meclisi-
ne sunulan Konya’da su, ulaşım ve 
otopark ücretlerinde indirilme gi-
derilmesi talebi AK Parti ve MHP’li 
üyelerin oyları ile reddedildi. İndi-
rimlerin reddedilmesinde ülkenin 
içerisinde bulunduğu ekonomik 
koşullar ve indirimlerden doğacak 
mali yükümlülüğü kaldırılamaya-
cak olması gösterildi. Kararı İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu ve CHP İl Başkanı Barış 
Pektaş Yenigün’e değerlendirdi.

‘KONYALIYA SAHİP ÇIKMADILAR’
Konya Büyükşehir Belediye 

meclisinde su ulaşım ve otopark 
ücretlerine indirim teklifinin red-
dedilmesini değerlendiren İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
“İstanbul ve Ankara belediyesinin 
yeni başkanları vatandaşın yükünü 
hafifletmek için örnek davranışlar 
yapmıştı. Bizler Konyalı olarak Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı-
mızdan da indirim istedik. İndirim 
istememizin sebebi yıllardır Konya 
zaten AK Parti’ye büyük destek ve-
riyor.  Geçtiğimiz seçimde de yüzde 

70 oranında oy verdi. Konyalının 
bu desteğine karşı bir jest olarak 
su ve yolcu ücretlerinde.  İndirim 
talebi mecliste 2-3 ay oyalandı ve 
reddedildi. Bu teklifi veren İyi Par-
tili, CHP’li ve Saadet Partili üyele-
re teşekkür ediyorum. Bu üyeler 
Konyalıya sahip çıktı ama Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve AK Par-
tili ve MHP’li üyeler sahip çıkmadı. 
Bizlerin gözü Konya’da bulunan 
tüm belediyelerin üzerinde. Beledi-
yelerdeki meclis üyelerimiz her şeyi 
takip ediyorlar” ifadelerini kullandı. 

‘BELEDİYE HEMŞEHRİLERİNE BU 
İNDİRİMİ ÇOK GÖRMÜŞTÜR’
CHP Konya İl Başkanı Barış 

Bektaş ise Konyalının bu indiri-
mi hakkettiğini belirterek, “Tüm 
Türkiye’de ve özellikle CHP’li be-
lediyelerde su, ulaşım ve otopark 
ücretlerinde indirime gidilerek be-
lediyelerin kâr amaçlı değil kamu 
yararı amaçlı çalışan kurumlar 
olduğu anlayışı yerleşmeye baş-
ladı. Konya’da ise tam tersine be-
lediye yüzde 70’in üzerinde oy 
veren hemşerilerine bu indirimi 
çok görmüştür. Konyalıların bu in-
dirimi hakkettiğini düşünüyoruz 

ve indirim teklifinin CHP ya da İYİ 
Parti’den gelmesinin reddedilme 
nedeni olarak görülmemesi gerek-
tiğini halka hizmet esaslı her tek-
lifin değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz” dedi.

‘GÜNDEMDE TUTMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ’

İyi Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu da İYİ Parti ola-
rak başından beri ifade ettiğimiz 
şekilde konunun takipçisi olmaya 
ve gündemde tutmaya devam ede-
ceklerini ifade ederek, “ İYİ Parti 
Konya İl Teşkilatı olarak belediye 
meclis üyelerimiz marifetiyle Kon-
ya Büyükşehir Belediye Meclis gün-
demine taşıdığımız ve yaklaşık iki 
aydır da meclis kararıyla ötelenerek 
Plan Bütçe Komisyonuna sevk edi-
len, su, ulaşım ve otopark ücretleri 
ile ilgili önergemiz Plan ve Bütçe 
Komisyonu tarafından “bütçe ye-
tersizliği” gerekçesiyle Büyükşehir 
Belediye Meclisine gönderilmeme-
sine karar verilmiştir.Hatırlatmakta 
yarar vardır ki İYİ Parti olarak ver-
diğimiz önergenin içerisinde öğren-
ci El Kartının 40 TL’ye indirilmesi, 4 
yaşına kadar çocuğu olan annelerin 

ulaşımdan ücretsiz yararlandırıl-
ması, yol kenarı otopark ücretleri-
nin iptal edilmesi ve su ücretlerinin 
indirilmesi vardı.Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nun bütçe yetersizliği se-
bebiyle verdiği AK Parti ve MHP’li 
meclis üyelerinin oyları ile meclis 
gündeminde onaylanan bu karar 
ile Konya ulaşımın, suyun ve oto-
park ücretlerinin en pahalı olduğu 
şehirler arasında ilk sıralarda yerini 
muhafaza etmiştir.Bugüne kadar 
bütçeyi plansız şekilde kullanan, 
gereksiz ve yararsız birçok yatırı-
ma büyük kaynaklar aktaran Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin milleti-
mizin menfaatine olan önerilerde 
kaynak yetersizliği sebebinin arka-
sına sığınması üzücü ve düşündü-
rücüdür.İYİ Parti olarak başından 
beri ifade ettiğimiz şekilde konu-
nun takipçisi olmaya ve gündemde 
tutmaya devam edeceğiz. Şehrimi-
zin ve vatandaşlarımızın menfaati-
ne olan her konuda İYİ Parti, müca-
delesini sonuna kadar sürdürecek 
ve kamuoyunun gündeminde tu-
tacaktır. Takdir aziz hemşerilerimi-
zindir”  şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kavun, üreticinin yüzünü güldürüyor

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Fahrettin Yokuş Barış Bektaş Gökhan Tozoğlu
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Selçuklu Belediyespor’da kemer sınav heyecanı yaşandı
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Tekvando Branşında kemer terfi 
sınavı heyecanı yaşandı. Sınava 
katılan öğrencilerin heyecanına 
aileleri de ortak oldu. 

Selçuklu Belediyespor Kulü-
bünün en çok ilgi gören branşları 
arasında yer alan ve çok sayıda 
sporcusu bulunan Tekvando bran-
şında kemer terfi sınavı yapıldı. 

Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonunda gerçek-
leştirilen Kemer Sınavı, Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Kulüp Mü-
dürü Mehmet Ali Kolay, Tekvando 
sporunda büyük emekleri olan 
Kayhan Aytar, Tekvando Konya İl 
Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer 
ve ailelerin katılımıyla gerçekleş-
ti.

KOMİSYON BAŞKANI 
KAYHAN AYTAR

Yaklaşık 700 sporcu, Kayhan 
Aytar’ın komisyon başkanlığını 

gerçekleştirdiği sınavda dan atla-
yabilmek için büyük çaba gösterdi. 
Sınav heyecanı yaşayan sporcula-
rın bu heyecanına aileleri de ortak 

oldu. Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü her yıl onbinlerce sporcusuyla 
şehrin spor altyapısına büyük katkı 
sağlamaya devam ediyor. Çok sa-

yıda lisanslı sporcusunun yanı sıra 
yıl boyu devam eden spor okulları 
da öğrenci ve veliler tarafından bü-
yük ilgi görüyor.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR
Kemer terfi sınavlarını iz-

lemeye gelen sporcu aileleri, 
sporcuların heyecanına ortak 
olurken, çocuklara modern ve 
nezih ortamda spor yapma imka-
nı veren başta Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
başta olmak üzere Selçuklu Be-
lediyespor Kulübü yetkililerine 
teşekkür etti. 

Aileler ayrıca gerek yaz ge-
rekse kış mevsiminde sporculara 
sağlanan olanakları taktirle karşı-
ladıklarını ifade ederek, çocukla-
rın okul dışında kalan zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirmele-
rinden dolayı çok mutlu oldukla-
rını dile getirdi. 
n SPOR SERVİSİ

Bisiklet yarışlarına 
Konya damgası!

Adıyaman’da tarihi mekanlar Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmalarına ev sahipliği 
yaptı. Yarışların ilk gününde Konyalı sporcular elde ettikleri başarılar ile turnuvaya damga vurdu

Adıyaman’ın tarihi ören yerleri Tür-
kiye’nin 30 ilinden gelen yaklaşık 450 
sporcunun katılım sağladığı bisikletçilere 
ev sahipliği yaptı. Startın Kommagene 
Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan 
Perre Antik Kent nekropol alanından veril-
diği yarışmalar bin 800 yıldan beri ayakta 
kalmayı başaran dünyanın nadir tek ke-
merli köprülerinden birisi olan Cendere 
Köprüsüyle devam etti. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan-
lığı ve Adıyaman Gençlik ve Spor Müdür-
lüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye 
Şampiyonası 3. Etap Puanlı Bisiklet Yol 
Yarışmaları Gençler ve Yıldızlar A-B ka-
tegorisinde yapılıyor. Yarışmaların ilk 
gününde 77 kilometrelik yarışlar, Perre 
Antik Kentinden start alarak Grik Kanyo-
nu, Kömür Beldesi, Bölükyayla, Boğaz-
kaya, Cendere Köprüsü, tekrar aynı rota 
izlenerek Perre Antik Kentte sona erdi. 
İlk yarışlarda 1. Konya Çatalhöyük Çum-
ra Belediyesinden Yusuf İrgin, 2. Konya 
Taşkent’ten Fatih Deniz, yine 3. Konya 
Çatalhöyük Çumra Belediyesinden Melih 
Çetin oldu. 

KONTROL HEP BİZDEYDİ
Yarışlarda 1. olan Konya Çatalhöyük 

Çumra Belediyesinden Yusuf İrgin, “Ön-
celikle birinci olduğum için tabi ki de çok 
mutluyum. Bugün sıcaktı, dar bir parkurdu 
ama doğa ile iç içeydik. Yarışın başından 
sonuna kadar kontrol takımımızdaydı. 
Takımım sayesinde birinci oldum” diye 
konuştu. Yarışmayı 3. bitiren Melih Çetin 
de, “Çok çalıştık, çok teknik parkurdu. Tür-
kiye’de yarıştığımız en iyi parkurlardan bi-
risiydi. Çok çalıştık. Konya’nın Çumra ilçe-
sinden geliyoruz. Ortalama 1 aylık kamp 
sürecinden sonra buraya geldik. Çok şükür 
yine 4-5 Çumralı kaçarak ambargoyu koy-
duk. Önümüzdeki Balkan Şampiyonasına 
hazırlanıyoruz, inşallah orada da ülkemizi 
milli forma ile gururlandırmak istiyoruz. 
Adıyaman’da ki herkese çok teşekkürler” 
ifadelerini kullandı. 

TANITMA İMKANI BULDU
Yarışlar sonunda Adıyaman Valisi Ay-

kut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman 

Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan 
Atasoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret 
Keleş’in katılımlarıyla sporculara madal-
ya ve kupaları verildi. Vali Aykut Pekmez 
yarışma sonunda yaptığı açıklamada, 
“Yarışmanın etaplarını ilimizin sahip ol-
duğu tarihi doğal güzellikleri görebilecek 
şekilde planladık. Gerçekten Adıyaman’ı-
mız önemli doğal ve tarihi güzelliklere sa-
hip. İşte bu tür etkinliklerle bunu hem ulu-
sal bazda, hem uluslararası bazda tanıtma 

imkanımız oluyor” şeklinde konuştu. 
BUNLAR TÜRKİYE’NİN ZENGİNLİĞİ
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 

“Bizim hakikaten Adıyaman’da turizmi-
mizi tanıtma anlamında bu turnuvanın çok 
yararlı olduğunu düşünüyorum. Turistik 
anlamda müthiş destinasyonlarımız var. 
Bizim bunları tanıtmamız lazım. Bu sa-
dece yerelin zenginliği değil, Türkiye’nin 
zenginliği ve dünyanın zenginliği, bizim 
bunları tanıtmamız lazım” açıklamasını 

yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret 
Keleş, “Bu şampiyonanın diğer organi-
zasyonlardan farkı ilimizde spor turizmi 
konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu 
anlamda ilimizin tarihi, turistik yerlerinin 
güzergah olarak belirlendiği bir yarışmada 
özellikle Perre Antik Kentimiz, devamında 
Arsemia, Karakuş ve Cendere tarihi ören 
yerinden geçen bir güzergahtan yarışma-
larımız devam ediyor” dedi. 
n İHA

Kadir Kaan Özdemir 
1922 Konyaspor’da kalıyor
Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-

yaspor’da forma giyen Kadir Kaan Özdemir, yeni sezon-
da da Yavru Kartal’ın kadrosunda kalacak. Konyaspor ile 
sezon başı kampına katılan ancak kadroda düşünülme-
yen genç oyuncu pilot takımda 1 sene daha oynayacak. 
Bugün ümit milli takım oyuncusu ile 1922 Konyaspor 
arasında resmi sözleşme imzalanacak. Öte yandan Yav-
ru Kartal, Seydi Kayasoy ve U21 takımı oyuncularından 
Muhammet Bahadır Arıkan, Bahattin Tuğrul Aygün, 
Adem Eren Kabak ve Ali Ayhan Cebeci için imza töreni 
düzenleyecek.  n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli tekvandocunun 
hedefi Avrupa şampiyonluğu

Beyşehirli tekvandocu Fatma Keleş, katılacağı Avru-
pa Şampiyonası’nda birinci olmak istediğini belirtti. 15 
Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando 
Şampiyonası’nda 46 kilo bayanlarda ikinci olduktan son-
ra milli takım seçmelerine katılma hakkını elde eden ve 
burada yapılan müsabakalarda birinci gelerek milli takı-
ma seçilmeyi başaran Fatma Keleş, katılacağı Avrupa 
Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda birinci gelerek Avru-
pa şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Keleş, yaptığı 
açıklamada, ay yıldızlı forma ile amacının birincilik kür-
süsüne çıkarak İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu dile 
getirdi. Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Kulübü 
antrenörü Nafiz Çakır da Keleş’in geçen yıl Türkiye Kulüp-
ler Şampiyonası’nda birincilik elde ettiğini hatırlatarak, 
genç sporcusuna Avrupa şampiyonasında güvendiğini 
kaydetti.  n AA

Seydişehir’de Zafer 
Bayramı Turnuvası yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı Basketbol Turnuvası Mer-

sin, Alanya ve Konya takımlarının katılımıyla Seydişe-
hir’de düzenlendi. Seydişehir Akademi Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün düzenlediği turnuvaya, Mersin’den Yenişehir 
Basketbol, Alanya’dan TED Koleji ve Alanya Gençlik ve 
Spor Kulübü, Konya’dan Delta Basketbol, Akşehir’den 
Umut Bahçelievler Spor Kulübü ile Seydişehir Akademi 
Kulüpleri katıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Kapalı 
Spor Salonu’nda 21-25 Ağustos tarihleri arasında düzen-
lenen turnuva, Seydişehirli sporseverler tarafından büyük 
ilgi gördü. Turnuvada Seydişehir Akademi Kulüp Başkanı 
Ali Güneş, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan’a organizas-
yona yardım ve desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi 
verdi.  n AA

Hüma Okulları’ndan sporculara tam destek!

Konya’da hizmet veren Hüma Okul-
ları, sporcu öğrencilere ve ailelerine 
“Sporcu Öğrencilerde Kimlik Oluşumu 
ve Süreç Yönetimi” hakkında seminer 
verdi. Spor ile ilgilenen öğrencilerin 
akademik kariyeri hakkında soru işa-
retlerini gidermek amacıyla yola çıkı-
lan seminerde birçok konu başlığı ele 
alındı. 

Eğitim uzmanları tarafından veri-
len seminerin aydınlatıcı ve yol göste-
rici olması açısından sporla ilgilenen 

öğrencilerin aileleri tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı. Seminerde; kişisel 
ve toplumsal sporcu rolü, sportif faa-
liyetler ve okul ikilemleri, benlik algısı 
ve fiziksel gelişim, rol çatışması, spor-
cu okul resmi işleri gibi birçok konu 
başlığı altında bilgiler verildi. Hüma 
Okulları, öğrencilerin hem sporla il-
gilenip hem de bu alanda akademik 
olarak ilerlemesini sağlayabilmek 
adına bu yolda onlara destek olacak 
ve işinde uzman eğitimcilerle birara-

ya gelmelerini sağladı. Bilmedikleri 
birçok konuda bilgi edinen öğrenciler 
ve aileleri aynı zamanda merak ettik-
leri hususlarda da uzmanlardan destek 
alma fırsatı yakaladı. 

BİZ YANLARINDA OLDUKÇA 
ONLAR GÜÇ BULACAK

Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Mehmet Birekul yaptığı açıklama-
da, “Spora destek olmak bir eğitim-
cinin görevidir. İnanıyorum ki bizler 
öğrencilerimizin yanında olduğumuz 

zaman onlar da istediklerini yapmak 
için güç bulacaklardır. 

Özellikle kız öğrencilerimizin spo-
ra daha aktif bir şekilde katılmalarını 
sağlamak, onları motive etmek ve 
ailelerini de bu konuda daha bilinçli 
hale getirmek bizler için çok önemli-
dir. Bu hususta bilinçli bir farkındalık 
yaratmak aynı zamanda öğrencileri-
mizin her alanda başarıya ulaşmasını 
sağlamak yegâne amacımızdır” diye 
konuştu.   n SPOR SERVİSİ



Konyaspor Kalkavan’a 
rağmen 1 puan aldı

Süper Lig’in 2.hafta maçında temsilcimiz Kon-
yaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya 
geldi. Mücadeleyi, önceki sezonlarda Konyaspor 
maçlarında verdiği kararlar ile tepki çeken hakem 
Mete Kalkavan yönetti. Kalkavan, Konyaspor’a karşı 
olan tutumunu bu maçta da gösterdi. Maçın hemen 
başında Galatasaraylı oyuncu Diagne’nin ceza sahası 
içinde eline değen topu görmezden gelen Mete Kalka-
van, penaltıyı es geçerken, Konyasporlu Ali Turan ve 
Anicic’e yapılan faulleri de vermedi. Konyaspor, ikinci 
yarının son bölümünde Galatasaraylı Seri’yi oyundan 
atmak zorunda kalan Mete Kalkavan’a rağmen son 
dakikada attığı gol ile maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.   
n SPOR SERVİSİ

İki takım da Emine  
Bulut’u unutmadı

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emi-
ne Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için 
her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya si-
yah pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üze-
rinde “#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın 
cinayetleri son bulsun.” yazısının bulunduğu siyah 
tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi. 
Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde “#Emi-
neBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyu-
yamam ki...” ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi. 
Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç baş-
larken, taraftarlar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürük-
lenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye 
layıksın.” şeklindeki sözlerinin yer aldığı pankartı açtı   
n AA

Son nefeste!
Anadolu Kartalı, İstanbul’da son dakikada uçtu. Galatasaray ile karşılaşan Konyaspor, ilk yarısı golsüz tamamlanan 
maçın 60. dakikasında yenik duruma düştü.  Geriye düşmesine rağmen oyunda kalmayı başaran Yeşil Beyazlılar, 

rakibin 10 kişi kalmasa ile oyunun kontrolünü ele geçirdi. Son dakikada gelen Jens Jonsson golü altın değerinde oldu

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-
yaspor, ligin 2. haftasında deplasmanda 
Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu 
mücadelede Babel’in golü ile geriye düşen 
Anadolu Kartalı, son dakikada Jens Jonsson 
ile beraberliği sağladı ve 1 puanı kurtardı.  
Karşılaşma Konyaspor baskısı ile başladı. 
Rakibi bunalttığı bölümlerde gol şansı yaka-
layamayan Anadolu Kartalı daha sonra daha 
kontrollü bir oyunu tercih etti. İlk yarı golsüz 
beraberlikle sonuçlanırken, devreye hakem 
Mete Kalkavan’ın skandal kararları damga 
vurdu. 

İkinci yarı Galatasaray’ın yüksek tempo-
su ile başlarken, 60. dakikada Konyaspor, 
Babel’in attığı gol ile yenik duruma düştü. 
Golü kalesinde gördükten sonra rakip ka-
leye daha çok yüklenen Yeşil Beyazlılar, 
bunun karşılığını rakip takımdan Seri’nin 
atılması ile aldı. Galatasaray’ın 10 kişi 
kalması ile oyunun kontrolü tamamen 
Konyaspor’a geçti. Son dakikaya kadar gol 
için yüklenen Konyaspor nihayet aradığı 
şansı son dakikada yakaladı. Jens Jons-
son attığı gol ile Konyaspor’u ipten aldı. 

 MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ kanattan gelişen 

Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner’in 
ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Lu-
yindama’ya çarparak yandan kornere çıktı. 
12. dakikada Konyaspor savunmasından 
seken topu önünde bulan Feghouli, sağ ka-
nattan ceza sahasına girdikten sonra pasını 
yerden kale alanı önünde çıkardı. 

Diagne’nin altıpasın içinden şu-
tunda meşin yuvarlak açısını kapa-
tan kaleci Serkan Kırıntılı’dan döndü. 
39. dakikada Seri’nin sağ kanattan kullan-
dığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı 
topu uzaklaştırmak istedi. Babel’in ceza 
sahası çizgisi üzerinde bekletmeden şu-
tunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 
42. dakikada Seri’nin pasında Nagatomo 
ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağıy-
la bekletmeden pasını Feghouli’ye çı-
kardı. Bu oyuncunun altıpasın önünden 
vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere ta-
mamlandı.

İKİNCİ YARI
Süper Lig’in 2. haftasında Galata-

saray ile Konyaspor arasında yapılan 
karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. 
49. dakikada Mariano’nun sağdan ortasında 
savunmanın arkasına kaçan Feghouli’nin 
kale sahasının sağ çaprazından çıkarttığı topa 
altıpasın önünde Adem Büyük kafa vuruşunu 
yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı üstüne gelen 
meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. 
53. dakikada Luyindama’nın şutunda savun-
madan seken top Babel’in önünde kaldı. Bu 
oyuncunun ceza sahası içinde rakibini geç-
tikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin 
yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı. 
60. dakikada Galatasaray golü buldu. 
Nzonzi’nin kendi yarı sahasından uzun 
pasında sol kanatta topla buluşan Babel, 
ceza sahasına girdikten sonra çaprazda sağ 
ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunma oyun-
cusu Ali Turan’a da çarpan meşin yuvarlak 
kaleci Serkan Kırıntılı’yı da yanıltarak uzak 
direğin yanından filelerle buluştu: 1-0. 
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan 
Skubic, pasını Bajic’e verdi. Bu oyuncu-

nun topu kontrol edip döndükten sonra 
ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta 
meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı. 
75. dakikada Galatasaraylı futbolcu Jean Mi-
chael Seri, kırmızı kart gördü. 73. dakikada 
maçın hakemi Mete Kalkavan, Konyasporlu 
futbolcu Jevtovic’e orta saha yayında faul yap-
tığı gerekçesiyle Seri’ye önce sarı kart gös-
terdi. Kalkavan, VAR hakemlerinin uyarısıyla 
pozisyonu saha kenarında tekrar izledikten 
sonra bu kararını değiştirdi ve Fildişi Sahilli 
oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 
82. dakikada Mariano’nun sağ kanattan 
ortasında Babel’in ceza yayı üzerinde bek-
letmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 
kaleci Serkan Kırıntılı’dan döndü. Ardından 
araya giren Ali Turan, topu uzaklaştırdı. 
90+6. dakikada Konyaspor beraberliği ya-
kaladı. Skubic’in ceza yayı içinde şutunda 
Donk’a çarpan top Jonsson’un önünde 
kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol 
çaprazda ayak içiyle uzak direğe yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.    
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Aykut Kocaman: Golden sonra oyundan kopmadık
Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor’da 1-1 berabere sona eren 
Galatasaray maçının ardından Tek-
nik Direktör Aykut Kocaman açıkla-
malarda bulundu. Kocaman, yenilen 
golden sonra oyun disiplininden kop-
madıklarını ve oynanan oyunun kar-
şılığı 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

OYUNUN KONTROLÜNÜ 
ELİMİZDE TUTTUK

Sezona yenilgi ile başlayan Ga-
latasaray’ın kendi sahasında seyirci-
siyle bütünleşerek mutlak kazanmak 
amacıyla maça çıktığını ifade eden 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Biz 
de buraya en az 1 puan almaya gel-
miştik. Çünkü bu maçta alacağımız 
puan, ortaya koyacağımız mücadele 
takımımızı gelecek haftalara daha 
kuvvetli taşıma adına önemliydi. 
Aslında maça bakıldığında iki farklı 
maç olarak değerlendirebiliriz. Maça 
istekli başladık. Sonrasında 25. 

dakikaya kadar rakip etkili olmaya 
çalıştı ama buna fırsat vermedik ve 
sonrasında kalan dakikaları kontro-
lümüz altında geçirerek soyunma 
odasına beraberlikle girdik. Rakibin 
ikinci yarıya taraftar desteğiyle hızlı 
başlayacağını biliyorduk. Burada 
önemli olan bizim göstereceğimiz 
dirençti. Ama bu direnci veremedik 
ve 60.dakikada defansımıza çarpan 
topun ağlara gitmesiyle 1-0 mağlup 
duruma düştük. Ama golden sonra 
oyun disiplininden kopmadan, aya-
ğa oynayarak ve kontrolü elimizde 
tutarak oyunun içinde kaldık. Rakibin 
10 kişi kalmasının ardından kontrol 
tamamen bizdeydi. Nitekim uzatma 
dakikalarında golü bulduk. Beraber-
lik oynadığımız oyunun karşılığıydı. 
Puansız ayrılsaydık çok üzülürdük. 
Aldığımız 1 puan takımımızın gele-
cek haftalardaki performansını olum-
lu etkileme adına çok faydalı olacak. 

Oyuncularımı gösterdikleri mücade-
leden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fa-
tih Terim, 1-1 sona eren Konyaspor 
maçı sonrası açıklamalarda bulun-
du. Terim açıklamasında, “Kırmızı 
karta kadar muhteşem bir oyun var-
dı. Çok da iyi oynadık. İlk yarı zaten 
oyunun tamamen kontrolü bizde. 
İkinci yarıda da öyle. Ancak eksik ka-
lınca, oyunun bizim için sonlara doğ-
ru yaklaştığında yıpranmış bir takım 
için 10 kişi kalmak dezavantaj. Son 2 
senenin şampiyonu lige böyle başla-
mamalı. Özellikle ikinci yarı başıyla 
Seri’nin atıldığı bölüme kadar olan 
bölüm, daha fazla geliştirmemiz 
gereken bir oyun. Şampiyona yakı-
şacak bir oyun oynamadı. Umarım 
bundan sonra hem oyun, hem netice 
olarak başlarız” ifadelerini kullandı. 
Fatih Terim, Falcao hakkında ise, 
“Konu hep Falcao ama ben başka bir 

şeyler söylemek istiyorum. Başkan, 
yönetim kurulumuz elinden gelen 
her şeyi yapıyorlar. Çabaladıklarını 
görüyorum. Bazen olmuyor. Olma-
masının da sebepleri var. En başta 
da UEFA’nın yaptırımları var. Bütün 
kulüplerimiz bankaların önünde sı-
raya girdi. Ekonomik olarak hiçbir 
kulüp iyi gitmiyor. Çabaların dikkatli 
harcanması, dikkatli uğraşılması ge-
reken bir ortam. Makas açılmış za-
ten. Bu işin böyle gitmeyeceğini hep 
söylüyorum. Ben böyle söylediğim 
zaman, Galatasaray’ın geleceği ve 
ekonomisine dikkat etmemiz lazım. 
Galatasaray’ın geleceği benim için 
önemli. Ben böyle dediğim zaman 
hoca Falcao’yu istemiyor diyorlar. 
Falcao’yu istemeyecek hoca var mı? 
Böyle değerli bir oyuncuyu almak 
için uğraşıyor yönetimimiz. Olursa 
olur, olmazsa olmaz” açıklamasında 
bulundu.  n SPOR SERVİSİ

Farouk Miya ilk kez Konyaspor forması giydi
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, 

ligin 2.hafta maçında deplasmanda Ga-
latasaray ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil 
beyazlı takımın teknik direktörü Aykut 
Kocaman, Galatasaray karşısına geçtiği-
miz hafta sahaya sürdüğü ilk 11 ile çıktı. 
Anadolu Kartalı’nda kalede Serkan görev 
yaparken, savunma hattında Skubic, Ali 
Turan, Anicic ve Ferhat Öztorun oynadı. 
Orta alanda Jevtovic, Jonsson, Ömer 
Ali, Milosevic ve Erdon Daci’nin forma 
giydiği karşılaşmada Riad Bajic ileride 
tek başına görev yaptı. Konyaspor’da 
geçtiğimiz hafta eleştirilen Bajic, bu haf-
ta oynadığı futbolla yine vasatı aşamadı. 
Karşılaşmanın büyük bölümünde savun-
ma yapan temsilcimizde Ali Turan Anicic 
ikilisi uyumu ile büyük beğeni topladı. 

FAROUK MİYA İLK KEZ SAHADA
Temsilcimiz Konyaspor’un geçtiği-

miz günlerde resmi sözleşme imzaladığı 
Ugandalı oyuncu Farouk Miya, yeşil be-
yazlı forma ile ilk maçında çıktı. Karşı-
laşmanın ikinci yarısında Erdon Daci’nin 
yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, 
topla buluştuğu anlarda rakip kalede et-

kili olmaya çalıştı. İlk maçına göre iyi bir 
oyun ortaya koyan Miya’nın önümüzdeki 
maçlarda daha fazla süre alması bekle-
niyor. Öte yandan yeşil beyazlı takımda 

kaptan Ali Çamdalı uzun süre sonra for-
ma şansı buldu. Geçtiğimiz sezon devre 
arasında takıma katılan Çamdalı, bu 
sezon ligin ikinci haftasında sonradan 

oyuna girerek görev yapma şansı buldu. 
Konyaspor’da son oyuncu değişikliği ola-
rak genç oyuncu Ali Yaşar, görev aldı. 
n SPOR SERVİSİ

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