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Büyük mesafe!
Konya’nın hasretle beklediği metroda büyük yol katedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayı içinde metronun ihalesinin müjdesini 
verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, metronun yükünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığını duyurdu

GİRİŞİMLERLE BÜYÜK 
BİR YÜK ORTADAN KALKTI

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya ziyaretini 
değerlendirdi. Erdoğan’ın 
Konya’ya büyük müjdeler 
verdiğini bildiren Başkan Al-
tay, Konya metro projesinin 
Eylül ayında ihale edileceği-
ni söyledi. Yeni bir gelişmeyi 
de açıklayan Başkan Altay, 
metronun altyapısının ve 
araçlarının Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı’nca üstlenildi-
ğini duyurdu.

YENİ GAR ALTGEÇİDİ
YAKINDA AÇILACAK

Devam eden projelere de 
değinen Başkan Altay, “Mev-
lana Çarşısı’nın kaldırılarak 
alanın Altın Çarşı ile birlikte 
yeniden şehre kazandırılma-
sı ile ilgili süreç sürüyor. 
Eski Sanayi ve Karatay Sana-
yi’nin taşınması konusunda 
bölgedeki esnafla anlaşma-
lar tamamlandı, süreç so-
runsuz devam ediyor. Yeni 
gar bölgesindeki alt geçit 
çalışmaları tamamlandı. Kısa 
süre sonra hizmete açılacak” 
dedi.    n HABERİ SAYFA  2’DE 

SÜNNET ŞÖLENİ İLE
SEVİNCE VESİLE OLDULAR

Ribat Eğitim Vakfı ile Ribat Aşevi gerek Konya ve 
Türkiye geneli gerekse tüm mazlum coğrafyalarda 

insani yardım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
Ribat, geleneksel sünnet şöleni ile onlarca çocuğun 

sünnet sevinçlerine vesile oldu.
  n HABERİ SAYFA 11’DE

MÜKEMMELLİK 
ZİRVE YAPTI

Tasarımının kalbine sürücüyü ve sürüş keyfini koyan 
Alfa Romeo, Stelvio ile kuralları yeniden yazıyor. 

Güvenli sürüş ve konfordan ödün vermeyen tasarımı 
ile dikkat çeken Stelvio, büyük ses getireceğe 

benziyor.   n HABERİ SAYFA 13’TE 

ÇELİKKAYALAR’DAN 
E-TİCARETE YATIRIM

Çelikkayalar Alışveriş Merkezi e-ticaret yatırımı için 
kolları sıvadı. 18 şubesi ve 500’ü aşkın çalışanıyla 
Konya’da adından söz ettiren Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezi bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile 
e- ticaret projesini tanıttı. Projeyle Çelikkayalar 
e-ticaretin toplam ticaretteki oranını yüzde 5’e 
çıkartmayı hedefliyor.  n HABERİ SAYFA  3’TE

O TEK BAŞINA 
BİR ORKESTRAYDI

Mahallî sanatçı Ahmet Özdemir, Konya Aydınlar 
Ocağı’nda anıldı.  Konya Büyükşehir Belediyesi 

eski Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ahmet Köseoğlu, “Özdemir Konyalı’nın ittifakla 
sevdiği kişiydi. O tek başına orkestraydı” dedi.

  n HABERİ SAYFA 11’DE

‘Derdimiz Meram!’

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriy-
le biraraya geldi. Burada konuşan Başkan Kavuş, ‘Hepimizin 

derdi tasası, Meram ve Meramlıya hizmet” dedi.
 n SAYFA  5’TE 

Okullar düzenleniyor

Selçuklu Belediyesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da 
öğrencilerin, fiziki altyapısı tamamlanmış ve temiz çevreye 

sahip mekanlarda eğitim almaları amacıyla okullarda başlat-
tığı çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 n SAYFA  3’TE

727 bin 110 
araç yollarda

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 
verilerine göre Konya’da mo-
torlu kara taşıtı sayısı bir yılda 5 
bin 421 adet artarak 727 bin 110 
adede ulaştı. Araçların yaklaşık 
yarısını otomobiller oluşturuyor.
n HABERİ SAYFA   5’TE

Estetik mekanlar 
tasarlamalıyız

KTO Karatay Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, 
“Mimarlar olarak görevimiz, 
estetik algıya sahip, doğaya 
zarar vermeyen mekanlar tasar-
lamaktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA  4’TE

İyileştirme 
bekliyorlar

Adliye çalışanlarının birçok 
sorunu olduğunu belirten Türk 
Büro-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Ahmet Efe, “Yargı 
Reformu Yasa Tasarısı adliye 
çalışanlarının haklarında iyileş-
tirme yapmalıdır” dedi. 
n HABERİ SAYFA  10’DA

Teori ve pratik birarada
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merke-
zi’ni tanıtan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, merkezle öğrencilere 
hem pratik hem de teorik eğitimi bir arada sunmayı amaçladıklarını 
söyledi.

Ekibe hedeflerini de aktaran Rektör Şahin “Eğitim altyapısı oluşturma is-
teğimiz var. 50 - 60 kişinin konaklayabileceği otel veya yurt planlarımızda 
projemizin arasında var. İçine tarım aletlerini koyacağımız büyük hangarlar 
düşünüyoruz” dedi.    n HABERİ SAYFA  12’DE

03 Armiya Teknoloji’den 
Yenigün’e ziyaret 04 Kurs öğrencilerine 

sağlık eğitimi 05 Kerpiç evleriyle 
büyüleyen köy

Metro’da yükü bakanlık üstlenecek.

Eski Sanayi’de süreç işliyor. Yeni gar altgeçidi yakında açılacak. 

Mevlana çevresi yenileniyor.
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Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki 
yerel ve ulusal basın kuruluşlarının 
temsilcileriyle bir araya geldi. Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen basın toplantısında konuşan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya 
için verdiği müjdelerle ilgili açıkla-
malarda bulundu. 
‘CUMHURBAŞKANIMIZ KONYA’DAN 

MEMNUNİYETLE AYRILDI’
31 Mart yerel seçimlerinde 

Konya’nın Büyükşehirler arasında 
birinci olarak AK Parti’ye en yüksek 
desteği veren il olduğunu anımsa-
tan Başkan Altay, “31 Mart Mahalli 
idareler seçiminde Konya Büyükşe-
hirler arasında AK Partimize en bü-
yük destek veren il oldu. Cumhur-
başkanımızda teşekkür ziyaretlerine 
Büyükşehirler içerisinde Konya’dan 
başlayacağını ifade etmişti ve sözü-
nü yerine getirerek 1 Eylül’de Kon-
ya’mıza ziyarette bulundu.  Kendi-
sine teşekkür ediyoruz.  Hakikaten 
çok önemli bir gündü. Cumhurbaş-
kanımızın ziyaretinde yaşananlar 
ve verdiği müjdeler çok önemliydi.  
Konya tarihi açısından dönüm nok-
tasıdır. Cumhurbaşkanımıza Kon-
ya’ya göstermiş olduğu teveccühten 
dolayı teşekkür ediyoruz. Konyalıla-
ra teşekkür ediyoruz. Cumhurbaş-
kanımız Konya ziyareti sonrasında 
memnuniyetini hem bizlere iletti. 
Hem de MYK’da tüm Konya’daki 
karşılamayı güzel olduğunu ve diğer 
şehirlerinde de Konya’yı örnek al-
masını ifade etti. Büyük bir memnu-
niyetle Konya’dan ayrıldı. Cumhur-
başkanımıza ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum” dedi.
‘METRO’NUN İHALESİ BU AY İÇİNDE 

YAPILACAK’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Konya’nın uzun süredir konuştuğu 
ve şehrin önemli bir beklentisinin 
olduğu Metro projesiyle ilgili ilk kez 
somut bir tarih verdiğini kaydeden 
Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız 
Konya için önemli 3 müjdeyi de zi-
yareti kapsamında Konya’da paylaş-
tı. Bunlardan biricisi metro yatırımı. 
Hepimizin uzun süredir konuştuğu 
şehrin önemli beklentisi olan metro 
ile ilgili ilk kez somut bir tarih verildi 
ve Eylül ayında ihalesinin yapılacağı 
ifade edildi. Konya metrosu iki etap-
tan oluşuyor. Birinci etap Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Beyşehir 
Çevre Yolu , Yeni Gar Binası, Fetih 
Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi ve 
Çeçenistan Caddesinden Meram 
Belediyesine kadar gelen 21.1 kilo-
metreden oluşan 22 duraklı ilk etap 
proje ve ikinci etap ise mevcut Ala-
adin Kampüs hattı arasındaki hattın 
yer altına alınması. Konya metrosu-
nun tamamı yer altında inşa edile-
cek. Başlangıcından sonuna kadar 
35 dakikalık bir seyahat süresi ola-
cak.  1 Milyon Euro’nun üzerinde 
bir yatırım gerçekleşecek.  Konya 
böylece metrosu olan şehirler arası-

na da girmiş olacak.  Bu Konya için 
çok önemlidir. Şehrin gelişmişliğini 
gösteren, standartlığını yükseldiğini 
gösteren en önemli verilerden birisi 
de şehrin sahip olduğu metro yapısı 
ve metro raylı sisteminin uzunlu-
ğudur.  Konya bununla birlikte çok 
önemli bir kazanıp elde etti. Özel-
likle sıkı bir politika uygulandığı 
bir dönemde büyük bir yatırımının 
tarihi ile müjdelenmesi Konya’nın 
ne kadar önemli olduğunu ve Cum-
hurbaşkanımızın Konya’ya ne kadar 
önem verdiğinin göstergesidir.  Pro-
tokolün ilk yapıldığı anda taşıt alımı 
Konya Büyükşehir Belediyesi uk-
desindeydi. Metro yatırımı Altyapı 
Genel Müdürlüğü tarafından yapıla-
cak. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yapılacak araçlarının teminatı ve 
finansmanını Konya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından sağlanacaktı. Bu 
ilk etap için 1 Milyar’ın üzerinde bir 
rakamdı. Belediyenin böyle bir yükü 
vardı. Ama son yapılan protokol ile 
tamamen Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığına geçti. Bu durum Konya 
için önemli bir iştir. Çok yoğun bir 
iki ay geçirdik. Metro tarihinin açık-
lanması ve taşıtların bakanlık tara-
fından alınması için. Burada emeği 
geçen Konyalı bürokratlarımıza, 
Konya’da okumuş ve memleketi-
mize hizmet eden arkadaşlarıma, 
Genel Başkan Yardımcımıza, Ba-
kanlarımıza teşekkür ediyorum.  Bu 
bir ekip çalışmasıdır. 30 Ağustos ak-
şamı nokta koyuldu. Konya’da açık-
lanmasına karar verildi. Bu süreçte 
Genel Başkan Yardımcımızın, Sağlık 
Bakanımızın ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanımızın çok yoğun katkıları 
oldu. Emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum. Konya ilk kez bu kadar güçlü 
bir şekilde Ankara’da temsil ediliyor. 
İnşallah bu ekip İl Teşkilatımız ve 
Teşkilatlarımızla birlikte Konya’ya 
çok önemli hizmetlerde bulunacak-
lar” dedi. Konya’nın bir tarım şehri 
olduğunu ve tarımın ana girdilerin-
den birisinin de şeker pancarı oldu-
ğunu belirten Başkan Altay, “Kon-
ya’mızın büyük bir kısmı tarımda 
uğraşıyor ve tarımın ana gelirlerin-
den bir tanesi şeker pancarı. Önce 
kotalarının yüzde 10’dan yüzde 5’e 
düşürülmesi sonra yıl sonu itibariy-
le yüzde 2,5’a düşürülmesi pancar 
üretiminde bir artış getirecek ve ge-
çen yıl 235 TL olan taban fiyat bu yıl 
için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 
talimatı ile 300 TL olarak açıklandı. 
Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Özellikle şehir ekonomisi için 
büyük bir katkıdır” ifadelerini kul-
landı. 
‘2021 İSLAM OYUNLARI KONYA’NIN 

MARKA DEĞERİNE ÇOK ÖNEMLİ 
KATKI SAĞLAYACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya için verdiği müjdelerden bi-
risinin de 2021 İslam Dayanışma 
Oyunlarının Konya’da yapılması 
olduğunu dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Müjdeler arasında çok önemli 

yer tutan 2021 İslam oyunlarının 
Konya’da yapılması da Konya için 
tarihi bir fırsattı. Mazbatamızı aldık-
tan sonra Cidde’de Gençlik ve Spor 
Bakanımız ile birlikte bir Konya su-
numu gerçekleştirdik. Konya’nın 
spor altyapısını, Konya’nın tesisleri-
ni anlattık. İslam oyunlarının 2021 
yılında yapılacak 5’cisin Konya’da 
yapılması için taleplerimizi ilettik. 
Bu talep elhamdülillah kabul edildi. 
Cumhurbaşkanımızın direk talima-
tı ile İslam oyunları yapılacak ise 
Konya’da yapılmalıdır diye başlattı-
ğı süreç neticelenmiş oldu. İnşallah 
bu yılın sonuna doğru heyet gelecek 
hem protokolleri imzalamış olacağız, 
hem de süreçle ilgili netleşmeyen 
kısımlar netleşmiş olacak. Bunun 
şehrimiz için önemli faydaları var.  
Biricisi mevcut tesisler yenilenmiş 
olacak. İkincisi yeni yapılacak olan 

tesisler Gençlik ve Spor Bakanlığı ta-
rafından yapılacak. Konya’nın mar-
ka değerine büyük katkı sağlayacak. 
50 fazla ülkenin Konya amblemi ile 
başlangıcı yapılan ve Konya’da yapı-
lan canlı yayınları canlı seyredecek. 
Tüm dünyaya Konya’dan böylelikle 
önemli bir mesaj vermiş olacağız. 
2021 İslam Dayanışma Oyunları da 
en az metro kadar önemli şehrimize 
çok önemli katkı yapacak bir organi-
zasyon. Emeği geçenlere Gençlik ve 
Spor Bakanımıza, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürümüze ve Cumhur-
başkanımıza tekrar teşekkür edi-
yorum. Şimdi bir hazırlık dönemi 
başlayacak. Gelen misafirlerimize 
ve tüm dünyadan gelen basın men-
suplarımıza hep birlikte hazırlayaca-
ğız” şeklinde konuştu.

ESKİ SANAYİ VE KARATAY 
SANAYİ’NİN TAŞINMASI

Göreve geldikleri ilk günden iti-
baren Konya’nın önemli sorunlarını 
çözmek için çaba sarf ettiklerini vur-
gulayan Başkan Altay, “Bu konuda 
bazı projelerde önemli mesafeler 
aldık. Özellikle Eski Sanayi ve Ka-
ratay Sanayi’nin taşınması konu-
sunda TOKİ ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın gayretleriyle oradaki 
esnafımızla anlaşmalar tamamlandı. 
Bu sanayi sitelerimiz hem şehirde 
fonksiyonlarını yitirmiş, görüntü ve 
trafik kirliliğine yol açıyor hem de 
vatandaşımıza hizmet verebileceği 
standarttan uzaklaşmıştı. TOKİ ile 
yaptığımız protokol gereği esnafı-
mızla anlaşma gerçekleştirildi” dedi. 

Başkan Altay konuşmasına şöyle 
devam etti: “Mevlana Çarşısı’nın 
kaldırılarak alanın Altın Çarşı ile 
birlikte yeniden şehrimize kazandı-
rılması için bir çalışma yürütüyoruz. 
Böylece Bedesten ile Mevlana Mey-
danı arasında kalan kötü görüntüyü 
ortadan kaldırmak, Aziziye Cami-
si’ni ve Bedesteni de Mevlana’ya 
gelen ziyaretçilerle buluşturmayı 
arzu ediyoruz. Mevlana Çarşısındaki 
esnafımızla neredeyse mutabık du-
rumdayız. Altın Çarşı’yla ilgili yer-
leştirmeyi de arkadaşlarımız yaptı. 
10 güne kadar da Altın Çarşı’daki 
esnafımızla görüşmeye başlayaca-
ğız. Bir diğer konu da eski stadyum 
alanına yapılacak Millet Bahçesi. İn-
şallah ihalesini yılsonuna yetiştirme-
ye çalışıyoruz. Muhacir Pazarı’nın 
da yerine taşınması için çalışmalar 
sürüyor. İnşallah 45 gün içerisinde 
tamamlanacak ve stadın eski yerin-
deki pazar yeni yerine taşınacak. Biz 
de oradaki imalatlarımıza başlaya-
cağız. Yeni Tren Garı önündeki alt 
geçit de tamamlandı. En kısa sürede 
de alt geçidi açacağız” dedi. 

KONYA DÜNYANIN MARKA 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ OLACAK
Benim Şehrim Projesinde vaat 

ettikleri tüm işleri gerçekleştirmek 
için yoğun bir çaba içerisinde ol-
duklarını ifade eden Başkan Altay, 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Göreve başladığımız ilk günden 
itibaren şehrin ortak akılla yönetil-
mesine inancımı ifade ettim. Her 
vesileyle insanımızla bir araya ge-
lerek şehirle ilgili kanaatlerini ve 
şehrimizi onların ihtiyaçlarına göre 
geleceğe taşıma adına gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. Aynı azim ve 
kararlılıkla da bundan sonra hem 
Sayın Cumhurbaşkanımızı hem 
Konyalıları mahcup etmemek adı-
na ekibimizle yoğun bir çaba içinde 
olacağız. İnşallah Konya bu dönem 
çok önemli sorunların halledildiği 
dünyanın önemli marka şehirlerin-
den birisi haline gelecek” ifadelerini 
kullandı.

70 BİN ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK
Yaz Spor Okulları ile Konya mer-

kez ve ilçelerinde 70 bin çocuk’a 
ulaştıklarını dikkat çeken, “Yaz ay-
larında 70 bine yakın çocuğumuzu 
hem Büyükşehir Belediyemiz, hem 
de merkez ilçelerimizle birlikte spor 
okullarında yazı çok güzel bir şekilde 
geçirdiler. Özellikle merkezin dışın-
daki ilçelerimizde ilk kez spor okul-
ları düzenledik ve 5bin 684 çocuğu-
muz Büyükşehir Belediyemizin spor 
okulları ile tanışmış oldu. Bilgeha-
neler’de, Genç KOMEK’te ve Bilim 
Merkezinde de çocuklarımız ile ilgili 
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yine 
ilçelerimizde altyapı çalışmalarımız 
kanalizasyon ve yol çalışmalarımız 
bir taraftan da devam ediyor. Yarım 
kalan tesislerin tamamlanması sü-
recini yürütüyoruz.  İnşallah Benim 
Şehrim Projesinde vaat ettiğimiz 
tüm vaatlerimizi gerçekleştirmek 

için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 
İnşallah bu ay içerisinde Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığımız tekrar Kon-
ya’mızı ziyaret edecek ve banliyö ile 
ilgili projemizi imzalayacağız. Böyle-
ce yapım işleri Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığımız tarafından, taşıtlar da 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
alınarak iki yıl içerisinde de Banli-
yönün çalışmasını tamamlayacağız” 
dedi.

KONYA’YI ORTAK AKILLA 
YÖNETİYORUZ

15 aydan bu yana Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevini yürüt-
tüğünü ve şehir ortak akıl ile yö-
netme gayretinde olduklarını ifade 
eden Başkan Altay, “15 aydan bu 
yana Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yürütüyoruz.
Göreve başladığım ilk günden itiba-
ren şehrin ortak akılla yönetilmesi 
inancını ifade ettim ve her vesile ile 
insanımızla bir araya gelerek şehirle 
ilgili kanaatlerini almaya ve şehirle-
rimizi onların ihtiyaçları doğrultu-
sunda geleceğe taşımaya arzusuyla 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
Her zaman hemşerilik vurgusunu 
ifade ettim. Hepimizin Konya ve 
Konya meselelerinde bir arada dur-
mamız ve bir arada hizmet etmemiz 
gerekir. Herkesin ayni siyasi gö-
rüşte olması gerekmez. Her kesin 
aynı açıdan bakmazı gerekmez ama 
mesele Konya olduğunda hepimizin 
bir araya gelip Konya meselelerini 
savunmamız ve Konya ile ilgili gü-
zel şeyleri de paylaşmamız gerekir” 
şeklinde konuştu

VATANDAŞLARIMIZA EN UCUZ 
HİZMETİ VERİYORUZ 

Altay, gazetecilerin özellikle su 
ve ulaşım tarifesinde indirim konu-
su ile ilgili gelen sorusuna şu cevabı 
verdi: “İndirim vaat edenlerin se-
çimden sonra nasıl zam yaptıkları-
na hep birlikte şahit olduk. Ulaşım 
ve su konusunda popülist bir tavır 
sergileyerek iş yapmak, sonrası açı-
sından sıkıntılı. Konya bu hizmetleri 
mümkün olduğunca en az ücretle 
veren şehirler başında gelir ve toplu 
Ulaşımda maliyetimiz kişi başı 2,84 
lira. Ortalama gelirimiz ise 1,66. En 
az 1 lira 20 kuruş kişi başından zarar 
ediyoruz. Zam yapmamak için çaba 
sarf ediyoruz. Ama yakında bir fiyat 
güncellemesi gerekecek. Konya ula-
şım hizmetini en az ücretle veriyor. 
Abonman sadece Konya’da sınırsız. 
Konya dışında bütün ellerde sınır-
lamalar var. Abonmanları belli bir 
kategoride planlayarak yeni bir ça-
lışma yapacağız.  Konya dışında 30 
Büyükşehir’in 17’sinde su ve ulaşı-
ma zam yaptı. Bizler Konya halkı-
na en ucuz hizmeti verebilmek için 
sonuna kadar direniyoruz.  Bir çalış-
ma yürütüyoruz. Yeni bir düzenle-
me yapılma ihtiyacı doğabilir. Zam 
yapmamak için çaba harcıyoruz. 
Taşıyabildiğimiz kadar taşıyacağız. 
Ama güncelleme gerekebilir” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Metro Projesinin ilk etabının ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını dikkat çekti. 
Başkan Altay, “İnşallah Konya bu dönem çok önemli sorunların halledildiği dünyanın önemli marka şehirlerinden birisi haline gelecek” dedi 

Konya marka şehir olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği Konya metro ihalesi 
Eylül ayı içinde yapılacak. Başkan Altay, yapmış oldukları girişimler-
le Konya metronun altyapısının ve araçların temininin Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.

Başkan Altay, Mevlana Çarşısı’nın kaldırılarak alanın Altın Çarşı ile 
birlikte yeniden şehre kazandırılması ile ilgili projenin sorunsuz bir 

şekilde yürütüldüğünü söyledi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Konya ziyareti ve Konya’ya verdiği müjde-

ler nedeniyle teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretini ve Konya’da devam eden 
yatırımları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla biaraya geldi. 

Uğur İbrahim Altay

Başkan Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması konusunda TOKİ ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gayretleriyle bölgedeki esnafla anlaşmaların 

tamamlandığını, sürecin sorunsuz bir şekilde yürüdüğünü söyledi.
Başkan Altay, yeni gar bölgesindeki alt geçit çalışmalarının tamamlandığını, kısa süre içinde altgeçidin trafiğe açılacağını duyurdu. Altay bu sayede bölge trafiğinin 

büyük ölçüde rahatlayacağını söyledi. 

Başkan Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın Eylül ayında yapacağı 
Konya ziyareti ile banliyö ile ilgili projenin imzalanacağını dile getirdi. 
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KONTİMDER’den Yenigün’e nezaket ziyareti
KONTİMDER Onursal Başkanı 

Osman Başaran, Başkan Yardımcı-
sı Eda Yaman, Genel Sekreter Hü-
seyin Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Orhan Kürkdiken, Dernek Müdürü 
Mustafa Akkaş Yenigün Gazetesine 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziya-
rette misafirlerle Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Yenigün Gazetesi Sorumlu  
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak ve Yenigün Gazetesi Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Harun Yılmaz 
ilgilendi. Ziyarette konuşan KON-
TİMDER Onursal Başkanı Osman 
Başaran, “KONTİMDER, 1988 yı-
lında sektörün ileri gelen tesisat 
ve inşaat malzemeleri satıcılarının 
bir araya gelerek kurdukları TİM-
DER’in (Tesisat ve İnşaat Malze-
mecileri Derneği) öncülüğünde 
kurulan TİMFED (Tesisat ve İnşaat 
Malzemecileri Federasyonu) çatısı 
altına dahil edilmiş Konya’da ku-
rulan bir Sivil Toplum  Örgütüdür.  
KONTİMDER, bölgesinde bulunan 
tesisat ve inşaat malzemecilerini 

bir araya getirerek onların güçleri-
ni birleştirmesini, sektörle alakalı 
ithal edilen ürünlerin önüne geçip 
sektör yararına projelendirip ülke-
mizde üretilmesini, sürdürülebilir 
büyümeyi ve gerek yurt içinde ge-
rekse yurt dışında işbirliklerinin ge-
liştirilmesini, üyeler arasında birlik 
beraberliği sağlayarak güven çatısı 
altında güvenilir ticaret yapmayı, ti-
caret kurallarındaki sosyal ahlak ve 
değerleri ön plana çıkarmayı, üni-

versite ve benzeri eğitim kuruluşları 
ile ortak çalışmalar yaparak kalifiye 
personel yetiştirmeyi hedeflemiş 
bir kuruluştur” ifadelerini kullandı.  
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
KONTİMDER Onursal Başkanı Os-
man Başaran ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve dernek üyelerine çalış-
malarında başarılar diledi. 
n HARUN YILMAZ

Konya’nın güçlü teknoloji 
firması Armiya Teknoloji İş Ge-
liştirme ve Finans Direktörü Ali 
İhsan Tuğ ve Armiya Teknolo-
ji Kurumsal Satış Koordinatörü 
ve Bilgisayar Mühendisi Özgen 
Kart Yenigün Gazetesine neza-
ket ziyaretinde bulundu. Ziyaret-
te Armiya Teknoloji yetkilileri ile 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif So-
lak, Reklam Koordinatörü Fahri 
Altınok ve Halkla İlişkiler Sorum-
lusu Harun Yılmaz ağırladı. Ziya-
rette konuşan Armiya Teknoloji 
İş Geliştirme ve Finans Direktörü 
Ali İhsan Tuğ, “Armiya, hayatı-
mızı kolaylaştıran teknolojiyi ge-
niş açıdan ele alan bir markadır. 
Armiya yıllarca büyük projelere 
imza atmış, tecrübeye sahip tek-
noloji uzmanı bir markadır. 15 yıla 
varan saha tecrübesinden sonra 
10 yılı aşkın süredir Armiya çatı-
sı altında tecrübesini sizlerin hiz-
metine sunmaktadır. Teknolojiye 
geniş perspektiften bakan Armiya 
Teknoloji güvenlikten yazılıma, 
otomasyondan ağ teknolojileri-

ne kadar geniş ölçekte teknolojik 
çözümler sunmaktadır.  Çözüm 
odaklı anlayışla hizmet sunduğu 
firmaların, kurumların ve marka-
ların güvenini kazanmıştır. Hem 
yurt içinde hem yurt dışında Ar-
miya Teknoloji verdiği hizmet ve 
danışmanlıklar ile teknolojide gü-
venin adı olmuştur. Yenilenen ve 
müşteri odaklı kurumsal anlayışı 
ile teknolojideki değişimi bir araya 
getiren Armiya Teknoloji, portfö-
yüne sürekli yeni teknolojik ürün-
ler katmaktadır. Sektörde yenilikçi 
olmasını AR-GE’ye verdiği önem-
le göstermektedir. Kamera, alarm, 
x-ray, turnike ve bariyer gibi 
teknoloji odaklı ürünlerinaltyapı 
yatırımlarında Armiya Teknoloji 
imzası vardır. Sorunları teknolojik 
bakış açısıyla kısa sürede çözme-
yi amaç edinen Armiya Teknoloji 
yeni yatırımlarla müşterilerini 
memnun etmeyi amaç edinmiştir. 
Bu sebeple “Teknolojik Çözümle-
rin Adına Armiya diyoruz” diyen 
güçlü bir markadır” ifadelerini 
kullandı.
n FAHRİ ALTINOK

Yeşilay Konya Şubesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, Yeşilay Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve YEDAM Konya yetkilileri Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş’a ziyaretlerde bulundu. 
Ziyaretler  esnasında Yeşilay’ın 
Konya’da faaliyet gösteren danış-
manlık merkezi  YEDAM ve  yeni 
projeler konusunda görüşmelerde 
bulunuldu. Ayrıca Yeşilay Konya 
Şubesi Başkanı Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil, Sağlık Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
sivil toplum kuruluşlarının katı-
lımı ile faaliyet gösteren, sürdü-
rülebilir bir Rehabilitasyon Mer-
kezinin Konya’ya kazandırılması 
konusunu da Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ile değerlendirdiler.   Bu 
kapsamda 10 bin metrekarelik bir 
alanın Rehabilitasyon Merkezine 
tahsis edilmesi için çalışmaların 
yapılması konusunda karar ala-
rak projeyi başlattılar. Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, Yeşilay Konya 

Şubesi Yönetim Kurulu ve Konya 
YEDAM ekibi ile Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ziyaretinin ardından 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ile de görüşmeler 
geçekleştirdiler.  Ziyarette YE-
DAM Konya yetkilileri tarafından 
Belediye Başkanlarına bilgiler 
verildi. Yeşilay Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, Belediye Başkan-
larına ziyarette gösterdikleri ilgi ve 
alakadan dolayı teşekkür ederek 
çalışmalarında başarılar diledi. .
n HABER MERKEZİ

Armiya Teknoloji’den 
Yenigün’e ziyaret

Yeşilay yönetimi belediye 
başkanlarını ziyaret etti 

Selçuklu Belediyesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da öğrencilerin, fiziki altyapısı tamamlanmış ve temiz çevreye 
sahip mekanlarda eğitim almaları amacıyla okullarda başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Selçuklu’da okullar
eğitime hazırlanıyor

Selçuklu Belediyesi’nin eği-
time olan desteğini  yeni eğitim 
öğretim dönemi öncesinde de 
sürüyor. Belediyeye bağlı Çevre 
Koruma ve Kontrol, Fen İşle-
ri ve Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından koordineli 
olarak sürdürülen çalışmalar 
kapsamında ilçeye bağlı merkez 
ve dış mahallerdeki okulların 
fiziki koşulları iyileştirildi. Ayrı-
ca çevre düzenleme ve temizlik 
çalışmaları yapılırken okullar 
da sürdürüldüğü okullar 2019-
2020 eğitim öğretim yılına hazır 
hale getiriliyor.    

Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
rince yapılan altyapı çalışmaları 
kapsamında asfalt, parke ve bor-
dür ihtiyacı tespit edilen okulla-
rın dönem öncesi tespit edilen 
fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi 
yönünde çok yönlü çalışmalar 
yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 
Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip 
Ortaokulu, Konevi İşitme Engel-
liler Ortaokulu ve Rebii Karate-
kin Ortaokulunda başladıkları 
çalışmaları tamamlandı. Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri de ilçe genelinde ilko-
kul, ortaokul ve lise düzeyin-
deki okullarda çevre temizliği 
çalışmalarını sürdürüyor. 4 ayrı 
ekibin 180 okulda, 4 arazöz ve 4 
süpürgeli temizlik aracı ile ger-
çekleştirdiği çalışmalarda okul 

bahçeleri ve çevrelerinde köklü 
temizlik yapılıyor. Çalışmalarla 
eğitim yuvalarını günlük kul-
lanan çocukların özellikle okul 
bahçelerindeki oyun zamanları-
nı ve etkinlikleri temiz bir çev-
rede gerçekleştirmeleri amaçla-
nıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü Ekiplerinin de destek verdiği 
çalışmalarda okul bahçelerinde-
ki ağaçların ve bitkilerin bakım-
ları yapıldı. Ekipler tarafından 
okul çevreleri kurumuş otlardan 
arındırılırken mıntıka temizliği-
nin ardından okul bahçeleri ara-
sözlerle yıkandı. Yine okul çev-

relerinde biriken çöp ve moloz 
yığınları temizlik araçlarıyla kal-
dırılarak okulların bulunduğu 
bölgelerin estetik açıdan daha 
güzel bir görünüme kavuşması 
sağlandı. 

Selçuklu Belediyesi olarak 
eğitime yönelik faaliyetlere her 
fırsatta destek olduklarını ifade 
eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı,”Bu 
kapsamda yeni eğitim öğretim 
dönemine başlamasına sayı-
lı günler kala ilçemizde eğitim 
gören öğrencilerimizin daha te-
miz, sağlıklı ve hijyenik ortam-
larda okullarını kullanabilmeleri 

amacıyla okullarımızın çevre 
temizliğini gerçekleştiriyoruz. 
Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımız için daha iyi fizi-
ki koşulların oluşturulması için 
altyapı ihtiyacı olan okullarımız-
da fen işleri müdürlüğümüzce 
asfaltlama çalışmaları yapıldı. 
Kapsamlı olarak yürüttüğümüz 
çalışmalar ile okullarımızın 
yeni eğitim öğretim dönemine 
hazırlıklı girmesini sağlıyoruz.  
2019-2020 eğitim öğretim dö-
neminde tüm öğrencilerimize 
ve eğitim camiamıza başarılar 
diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çelikkayalar’dan e-ticarete yatırım
Çelikkayalar Alışveriş Merkezi 

e-ticaret yatırımı için kolları sıvadı. 
18 şubesi ve 500’ü aşkın çalışa-
nıyla Konya’da adından söz ettiren 
Çelikkayalar Alışveriş Merkezi bir 
otelde düzenlediği basın toplantısı 
ile e- ticaret projesini tanıttı. Prog-
rama Çelikkayalar Marketler Zinci-
ri Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
Kaya, Çelikkayalar Marketler Genel 
Müdürü Ali Kaya, sektör temsil-
cileri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Çelikkayalar AVM Genel Müdürü 
Ali Kaya, “Gelişen dünyada inter-
net alışverişi çığ gibi büyüyor. Biz 
de Anadolu şehri Konya’dan bu 
işe yatırım yapma kararı verdik. 
Firma temsilcisi arkadaşlarımızla 
bunu anlatacağız. İnternet alışve-
rişini Konya’da yapmaya başladık. 
İyiye doğru gidiyoruz. Mağazaları-
mızdan iki bölge seçtik. Türkiye’de 
ve dünyada en fazla büyüyen sek-
törlerin başında e- ticaret geliyor. 
Dünya’nın en büyük şirketi gün-
demindeki konumundaki Amozon 
dahil birçok önemli büyük oyuncu 
perakendenin dinamiklerinin deği-
şiminde büyük rol oynuyorlar. Bu 
değişimden en çok etkilenen sek-

törlerden birisi de gıda perakendesi 
ve dayanıklı tüketim ürünleri ka-
tegorilerinin aynı anda sunulduğu 
süpermarketler. Gelişmiş ülkelerde 
de halen en çok gelecek vadeden 
kategori olan süpermarketlerinin 
online olma oranı ülkemizde halen 
yüzde 1-1.5civarında. İngiltere’de 
bu oran yüzde 10 ABD’de 6 iken, 
Güney Kore’de bu oran yüzde 20 
ile en yüksek oranda” ifadelerini 
kullandı.

‘YENİ NESİLE YAKLAŞMAK 

İSTİYORUZ’
Yeni nesillere daha da yakınlaş-

mak istediklerini ifade eden Kaya, 
“Süpermarket kategorisi diğer alan-
lardan farklı olarak taze ürünleri de 
içerdiğinden dolayı pazar yerleri 
uygulamalarının yeterince pay ala-
maması Dünya’nın en önemli satın 
almalarından birisinin de bu alanda 
olmasını sağladı. ABD’de Ama-
zon, özellikle taze ürünleri ile ünlü 
market zinciri Wholefoods’u satın 
alarak iki kanallı satışın bu alandaki 

önemini vurgulamış oldu. Ülkemiz-
de ise yerel zincirlerde online uygu-
lamalar görülmeye başlandı. Büyük 
şehirlerde tüketicilerin zamana 
olan ihtiyacı, günlük ihtiyaçların da 
buradan karşılanması talebini art-
tırdı. İki kanallı e-ticaret” sloganı ile 
yola çıkan Konya Çelikkayalar Mar-
ket ise farklı uygulamaları ile dikkat 
çekiyor. 2019-2020 Dijital Dönü-
şüm etkinliğini teknoloji alanındaki 
iş ortağı ile sunuyoruz, e-ticaretin 
toplam ticaretteki oranını yüzde 
5’e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu an-
lamda tüketicisi ile her platformda 
buluşmayı hedefleyen marka; 3 bo-
yutlu online market, AR (artırılmış 
gerçeklik) uygulaması, taşınabilir 
market gibi şaşırtıcı konseptlerle 
tüketicisinin ilgisini çekmeyi he-
defliyoruz. Özellikle yeni nesillere 
markamızla daha da yakınlaşmak 
istiyoruz. ” dedi. Toplantıda e-tica-
ret noktasında katılımcılar yapılan 
sunumlarla bilgilendirdi. Yeni ya-
tırımla birlikte vatandaşlar mobil 
uygulama sayesinde alışverişlini 
yapabilecek, alınan ürünler evine 
kadar ulaşacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Cemil Paslı: Aile seferberliği ilan edilmeli
Selçukya Kültür Sanat Der-

neği tarafından her hafta düzen-
lenen Selçukya Sohbetleri’nde 
bu hafta güncel bir konu olan 
Aile ve Kadın Cinayetleri konusu 
işlendi.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin; toplumun kanayan 
yarası olan kadına şiddet ve kadın 
cinayetlerinin her geçen gün art-
tığını ve son olarak Emini Bulut 
cinayeti tekrar gündeme oturdu-
ğunu söyledi. Emine Bulut cina-
yetinin ne ilk ne de son olacağını 
söyleyen Şahin, kadına şiddet ve 
kadın cinayetlerinin son bulması 
için toplumun bilinçlendirilmesi 
ve caydırıcı cezaların yürürlüğe 
girmesi gerektiğini ifade etti.

Programda konuyu değer-
lendiren Aile Eğitimi ve İletişim 
Uzmanı Cemil Paslı, “Emine Bu-
lut’un çocuğunun gözü önünde 
hunharca öldürülmesi kadın ci-
nayetleri konusunu bir kez daha 
gündemin üst sırasına taşıdı. 30 
yıllık sivil toplum 19 yıllık sosyal 
hizmet tecrübem dolayısıyla aile, 

çocuk ve kadın konularında çok 
yazılar yazdım, onlarca projede 
bulundum. Ülkemizde geldiği-
miz nokta itibariyle ‘Aile Eğitim 
Seferberliği’ ilan edilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Seferber-
liğe tüm kamu kurumları, yerel 
yönetimler, sivil toplum kuru-
luşları katılmalılar. Verem hasta-
lığı ile savaşırken, Verem Savaş 
Dispanserlerinden, BCG Aşısına, 
her vatandaşın röntgeninin ta-
ranmasından okullar, askeri bir-
likler, camiler ve tüm toplantı ya-
pılabilecek alanlarda eğitimlere 
kadar nasıl ciddi bir seferberlikle 
verem yok edildiyse; aynı şekilde 
‘Aile Bütünlüğünü, Huzurunu 
Koruma ve Kadına, Erkeğe, Ço-
cuğa Karşı Sevgiyi Yaygınlaştır-
ma Seferberliği’ ilan edilerek bu 
yaradan da kurtulmak mümkün-
dür” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin önüne geçil-
mesi için aile vurgusu yapan Ce-
mil Paslı, “Kadın değil aile, çocuk 
değil aile, erkek değil aile, engelli 
değil aile, yaşlı değil aile, şiddet 

değil sevgi, kötülük değil iyilik ve 
karanlık değil aydınlık olmalı. Ka-
dına şiddet ve kadına cinayetin 
önüne geçilmesi için çocukluk-
tan itibaren 12 yıllık eğitimin her 
tarafında çocukların seviyesine 
göre aile huzur ve mutluluğu için 
gereken bütün bilgilerle beraber, 
ailede bir problem olduğunda 
çözüme dair bütün yöntemler 
öğretilmeli ve Kamu-Yerel Yö-
netim-STK işbirliği ile yaygın 
aile eğitim seferberliği ile en az 
180 saatlik sertifikalı ücretsiz aile 
eğitimi almaları sağlanmalıdır. 
Nikah için de bu aile eğitim serti-
fikasının zorunlu hale getirilmesi 
gerekir” dedi.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin ve Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü tarafından Aileyi Destekleme 
Derneği Başkanı Uzm. Cemil 
Paslı’ya günün anısına plaket 
takdim edilmesinin akabinde çe-
kilen hatıra fotoğrafları ile prog-
ram sona erdi.
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KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, “Mimarlar 
olarak görevimiz, estetik algıya sahip, doğaya zarar vermeyen mekanlar tasarlamaktır” dedi

‘Görevimiz zararsız ve
estetik mekanlar sunmak’

Düzensiz ve yoğun bir yapılaş-
maya sahip kentler hem çevreyi 
hem de yaşayan insanların sağlı-
ğını tehdit ediyor. Doğaya adeta 
başkaldıran yapılar son zamanlarda 
ülkemizde adeta tartışma konusu. 
Buna alternatif olarak son yıllarda 
sürdürülebilir mimarlık çalışmaları 
öne çıkıyor. Amaç, enerji kaynak-
larını minimum seviyede kullanan, 
doğayla uyumlu ve insan sağlığına 
zarar vermeyen yapılar oluşturabil-
mek. KTO Karatay Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, “Do-
ğaya saygılı tasarlama, canlıların 
yaşam hakkını gasp etmeden, mal-
zeme doku ve biçimsel özellikleri 
insan için yaşanabilir mekânların 
oluşturulması anlamına gelmek-
tedir. Bu açıdan bizim görevimiz 
estetik algıya sahip, doğaya zarar 
vermeyen mekânlar tasarlamak-
tır.” dedi.

Bir arada yaşama kültürünün 
insanlık tarihi kadar uzun bir geç-
mişi olsa da kentleşmenin kökeni-
ni tarım devrimine dayandırabili-
riz. Tarım devriminden beri, belli 
bir fonksiyonu olan coğrafyalarda 
yerleşip kentler kuruyoruz. İnsan-
lık tarihine yön veren bu yerleşim 
biçimini iyileştirerek, doğayla ve 
insanla uyumlu hâle getirmek de 
mümkün. Dünyanın dört bir yanın-
da nüfusu milyonlarla ifade edilen 
kentler bulunuyor. Düzensiz ve 
yoğun bir yapılaşmaya sahip bu 
kentler hem çevreyi hem de içinde 
ve çevresinde yaşayan insanların 
sağlığını tehdit etmekte. Sürdürü-
lebilir mimarlığın temel prensibi, 

enerji kaynaklarını minimum sevi-
yede kullanan, doğayla uyumlu ve 
insan sağlığına zarar vermeyen ya-
pılar oluşturabilmek. Günümüzde 
marjinal bir ekolojik fikir olmaktan 
çok, bir zorunluluk olduğunu söyle-
mek mümkün. Nitekim bu mimarı 
biçiminin uygulanması hem kay-
nakların tükenmesini engelleyebilir 
hem de insan sağlığıyla uyumlu bir 
yerleşim biçiminin ortaya çıkma-
sını sağlayabilir. Doğanın her za-
man tasarımcılara ilham kaynağı 
olduğunu ve tasarımcıların doğaya 
zarar vermeden estetik mekanlar 
tasarlaması gerektiğini aktaran 
Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kerim Çınar, “Doğa, tasarımcılar 
için önemli ilham kaynaklarından 
biri olmuştur.  Doğadaki renk ve 
biçim çeşitliliği farklı bakış açıla-
rında bize farklı perspektifler sun-
maktadır. Aynı zamanda doğadaki 
yapım teknikleri, canlıların hareketi 
de tasarım için bizi etkileyen unsur-

lardandır.  Ancak doğa ile uyumlu 
tasarlamak dediğimizde aklımızda 
daha çok doğaya saygı duyularak 
nasıl tasarlanır sorusu gelmelidir. 
Doğa renk ve biçim çeşitliliği ile bir-
çok canlının yaşam alanıdır. Doğaya 
saygılı tasarlama, canlıların yaşam 
hakkını gasp etmeden, malzeme 
doku ve biçimsel özellikleri insan 
için yaşanabilir mekânların oluştu-
rulması anlamına gelmektedir. Bu 
açıdan bizim görevimiz estetik al-
gıya sahip, doğaya zarar vermeyen 
mekânlar tasarlamaktır.” dedi.

‘MEKÂN TASARIMLARI İNSAN 
FİZYOLOJİSİ VE PSİKOLOJİSİ 

ÜZERİNDE ETKİLİ’
Kentlerin ekonomisi, coğrafya-

sı, kültürü ve insanı ile uyumlu bir 
mimariye sahip olması gerektiğini 
de belirten Çınar, “Günümüz kent-
leri ise özellikle insan ölçeğinden 
uzaklaşmaktadır. İnsan ölçeğine 
uyularak elde edilmiş mekânlar, 
kullanıcının psikolojik ve fizyolojik 
açıdan kendini rahat hissettiği aynı 
zamanda ihtiyaçlarımıza cevap ve-
recek nitelikte mekânlardır. Kulla-
nıcıda olumlu duygular uyandıran 
mekânlardır. İnsan ölçeği ancak 
tasarımcının gözü iyi eğitilirse elde 
edilebilmektedir. KTO Karatay Üni-
versitesi Mimarlık ve İç mimarlık 
Bölümü’nde temel tasarım dersle-
rinden başlayarak mesleki dersler-
de göz eğitimine önem verilmek-
tedir. Böylece öğrencilerimiz ölçü, 
ölçek, oran, ritim, denge, hiyerarşi, 
hareket gibi kavramları meslekleri 
ile bütünleştirebilmektedirler.” di-
yerek mekân tasarımlarının insan 
fizyolojisi ve psikolojisi üzerindeki 

etkilere vurgu yaptı.
“Kentler ile Beraber İnsanlar da 

Dönüşüm Sürecine Giriyor”
Son yıllarda ülkemizde de yo-

ğunlaşan kentsel dönüşüm çalış-
maları ile insanların da değişim ve 
dönüşüm sürecine girdiğini, eğitim 
sisteminin de bu değişikliğe uyum 
sağlamak zorunda olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Çınar, “Kentler 
eskimekte zamanla yer yer işlevi-
ni kaybetmektedir. Kentler ile biz 
de değişiklik ve dönüşüm sürecine 
girmek zorunda kaldık.

 Her şey değişti, ancak bütün 
bu değişikliğin içinde acaba temel 
ihtiyaçlarımız değişti mi? Mimarlık 
ve diğer birçok bilimde öğrencile-
re öğretilen Maslow’un ihtiyaçlar 
piramidinde, fizyolojik ihtiyaçlar, 
güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi 
ihtiyacı, değer ihtiyacı ve kendini 
gerçekleştirme ihtiyacı ile insanlar 
tanımlanmaktadır. Kentsel dönü-
şüm bağlamında değerlendirirsek 
fizyolojik ve güvenlik ihtiyacımızın 
maksimum düzeyde karşılandığı 
projelerin içerisinde ait olma ihti-
yacımız, sevgi ihtiyacımız, değer ve 
kendini gerçekleştirme ihtiyacımız 
ne kadar karşılanmakta? Burada 
mimarlara ve kent plancılarına dü-
şen görev kullanıcın bütün ihtiyaç-
larına cevap verebilecek mekân-
lar tasarlamaktır. KTO Karatay 
Üniversitesi’nde öğrencilerimize 
kullanıcının fizyolojik ve psikolojik 
özelliklerini öğreten ve bu yönde 
mekânlar tasarlamasını teşvik eden 
bir eğitim sistemi yürütmekteyiz.” 
diye konuştu.
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Yıllardır yazdığı şarkılarla mü-
zikseverlerin kalbinde taht kuran, 
yazdığı şarkılarla nice nesiller ye-
tiştiren pop müziğin en sevilen hit 
şarkılarının yazarı Nazan Öncel ilk 
kez Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
(SKM) sahne alarak muhteşem 
performansıyla hayranlarına unu-
tulmaz dakikalar yaşattı. 

Yalnızca sesiyle değil yazar 
kimliğiyle de büyük beğeni topla-
yan Nazan Öncel’in çıkardığı Yan 
Yana Fotoğraf Çektirelim albümü 
büyük bir başarı yakaladı. Özel-
likle Tarkan’la yaptığı düetler çok 
beğenilen sanatçı ‘’Hay Hay’’, 
‘’Nereye Böyle’’, ‘’Hokka’’ gibi 
parçalarla müzik listelerin üst sı-
ralarında haftalarca kaldı. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
yeni sezonun açılmasıyla beraber 
ilk konserde 2 bin kişi ile salonun 
tamamen dolması Konya’nın sa-

nata düşkünlüğünü gösterdi. 
Türk Pop müziğinin güçlü ismi 

Nazan Öncel, SKM’de verdiği kon-
serinde en güzel şarkılarını 2 bin 
kişi ile birlikte söyledi. Sevenleri-
nin yoğun ilgi gösterdiği konser-
de, Öncel muhteşem şarkılarıyla 
dinleyicilerini eğlendirdi. Keyifli 
konserde güzel sesiyle yüreklere 
dokunan sanatçı, eski ve yeni şar-
kılarını hayranlarıyla birlikte söy-
lerken güçlü performansı ile se-
venlerinden bol bol alkış aldı. 

Konya Event’in iş birliğiyle 
düzenlenen konserde şarkıcıyı 
canlı dinleyen hayranları Nazan 
Öncel’in her şarkısını beraber 
söyleyerek, yeni sezonu coşku ile 
karşıladı. Selçuklu kongre Merkezi 
sezona dolu dolu başlarken, sürp-
riz etkinliklerle yeni sezonda da 
misafirlerini beklediği belirtildi. 
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Konya merkez ve ilçelerinde 
açılan yaz dönemi Kur’an kurs-
larına katılan yaklaşık 27 bin öğ-
renciye Konya İl Sağlık Müdürlü-
ğü çalışanları tarafından ‘Sağlıklı 
yaşam’ eğitimleri verildi. Sağlıklı 
beslenme, sağlıklı su tüketimi, 
ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı ya-
şam için hijyen kuralları gibi ko-
nularda eğitim alan çocuklara et-
kinlik sonunda şapka, ağız bakım 
seti ve kalemlik hediye edildi.

Kur’an Kurslarına katılan 
öğrencilerde sağlık farkındalığı 
oluşturma adına eğitimler düzen-
lediklerini vurgulayan İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Konya İl Müftülüğü ile iş birliği 
içerisinde gerçekleştirilen etkin-
likler kapsamında yaz dönemi 

boyunca toplam 369 Kur’an kur-
sunda 27 bin Kur’an kursu öğren-
cisine ulaştıklarını ifade etti.

Çocuklara küçük yaşlarda 
sağlıklı yaşam davranışları kazan-
dırabilmenin önemli olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Koç, “Öğrenci-
ler, sağlık çalışanlarımızın anlattı-
ğı temel sağlık kurallarını büyük 
hevesle dinliyor ve hemen uygu-
lamaya başlıyorlar. Yüce dinimiz 
zaten bizlere temizliği emrediyor. 
Sağlıklı bireyler yetiştirilebilmesi 
için sağlık okuryazarlığının artırıl-
ması da şarttır. Böylesine anlam-
lı ve güzel bir çalışmada bizlere 
destek olan din görevlilerimize ve 
bu olanağı sağlayan İl Müftülüğü-
müze teşekkür ediyorum” dedi.
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Nazan Öncel, SKM’de 
müzikseverlerle buluştu

27 bin Kur’an kursu 
öğrencisine sağlık eğitimi 

Konya SMMMO’dan Saadet Partisi’ne ziyaret

Konya Serbest Muhasebeci-
ler Mali Müşavirler Odası (SM-
MMO) Başkanı Abdil Erdal Baş-
kan Yardımcıları Halil Bıçakçı ve 
İbrahim Paparacı, Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Say-
dam’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 
oda seçimleri ile başkan seçilen 
Abdil Erdal, “Seçim sonuçları 
açıklandıktan sonra göreve gel-

diğimiz ilk günlerde bize hayırlı 
olsun ziyaretine gelen partiler-
den biri olan Saadet Partisine ve 
İl Başkanı Hüseyin Saydam beye 
bir kere daha teşekkür ediyoruz. 
Yeni yönetimimizle ülkemize, 
Konya’mıza muhasebeci ve Mali 
müşavirlerimize en hayırlı hiz-
metleri yapmanın gayreti içeri-
sinde olacağız” dedi. Ziyaretler-
den dolayı memnuniyetlerini de 

dile getirdi.
Saadet Partisi Konya İl Baş-

kanı Hüseyin Saydam ise, “Ül-
kemizde ve Konya’mızda hizmet 
etmeye çalışan bütün kurum, 
kuruluş, dernek, STK ve hatta 
siyasi oluşumların arkasındayız 
yanındayız. Bu minvalde, yıl-
lardır hem ülkemizde hem de 
Konya’mızda hayırlı hizmetler 
yapmaya çalışan Serbest Muha-

sebeciler Mali Müşavirler Oda-
mıza yeni görev dönemlerinde 
de en kalbi dileklerimle başarılar 
diliyorum. Allah hizmetlerinizi 
hayırlı kılsın.” diye konuştu. Zi-
yaret esnasında yerel bazda oda-
nın ve oda üyelerinin sorunları 
ve çözüm yolları görüşülerek ge-
lecek günlerle ilgili fikir alışveri-
şinde bulunuldu.
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‘Gecemiz, gündüzümüz, derdimiz, tasamız Meram’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir 
ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Ga-
zezler Konağında biraraya geldi. 
Meram ve Meram Mahallelerinin 
sorunlarının konuşulduğu buluş-
mada Başkan Kavuş, ‘Hepimizin 
derdi tasası, Meram ve Meramlıya 
hizmet. Meram, biz birlik ve bera-
berlik içinde gece gündüz çalıştık-
ça kazanacaktır” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir 
ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bu-

luştu. Meram Belediyesi Gazezler 
Konağında gerçekleşen buluşma-
nın en önemli gündem maddesi 
Meram ve Meram’ın mahallelerine 
yapılacak çalışmalar oldu.

‘MERAM’A HİZMET YOLUNU, 
SİZLERLE BİRLİKTE 

YÜRÜYECEĞİZ’
Yeni dönemde Meram için el 

birliği ve belirli bir plan dahilinde 
çok daha fazla iş üreteceklerinin 
altını çizen Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, başarının 
yakalanmasında en önemli yükler-
den birinin de muhtarların sırtında 
olduğunu kaydetti. Göreve gel-

dikleri ilk andan itibaren muhtar-
larla sürekli iç içe ve istişare için-
de olduklarını ifade eden Başkan 
Kavuş, “Biz Meram’ın güzelliği, 
refahı, huzuru, mutluluğu için bir-
lik ve beraberlik içinde çalıştıkça 
kazanan Meram olacaktır. Bu isti-
şarelerin temelinde yatan düşün-
ce budur. Şunu çok iyi biliyoruz 
ki; Hepinizin derdi, tasası ‘Meram 
ve Meramlıya hizmet’. Hizmette 
en iyiyi yakalayabilmek adına, va-
tandaşlarla belediyemiz arasında 
gerçek bir köprü vazifesi gören 
sizlerin işlerini çok daha hızlı halle-
debilmek amacıyla Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğümüze işlevsellik ve hız 
kazandırdık. Yakında Muhtarlık 
Ofislerinin bilgisayarlarını da da-
ğıtacağız. Hem sizlerle hem vatan-
daşlarımızla iletişim ve etkileşimi 
en üst seviyede tutmak adına tüm 
kanalları sonuna kadar kullanarak 
Meram’a hak ettiği hizmetin en 
iyisini elbirliği ile kazandıracağız. 
Meram’ın yürüyeceği daha çok yol 
var. O yolu biz sizinle birlikte yürü-
yeceğiz” diye konuştu.

‘HIZLI ÜRETİLEN ÇÖZÜMLER 
MERAM’IN GELECEĞİ 
İÇİN UMUT VERİCİ’

Ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getiren Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir 
ise derneklerinin ve üye muhtarla-
rının Meram’a güzellik katacak her 
projede ve uygulamada Meram 
Belediyesi ve Başkan Mustafa Ka-
vuş’un destekçisi olacağını belirt-
ti. Sorunların ivedilikle çözülmesi 
adına her daim dayanışma içinde 
olacaklarının altını çizen Taşdemir, 
“Göreve geldiğiniz andan itibaren 
muhtar arkadaşlarımıza ve mahal-
lelerin sorunlarına gösterdiğiniz 
ilgi ve alakadan dolayı teşekkür 
ediyorum. Sizin yoğun çabanız 
Meram’a çok şey kazandıracak. Bu 

nedenle her zaman sizin yanınızda 
ve destekçiniz olacağız. Muhtarla-
rımız, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 
sayesinde işlerini çok daha hızlı 
halledebilmektedir. Sorunların çö-
zümü noktasında çok hızlı dönüş-
ler alıyoruz. Bu da Meram’ın ve 
Meramlının geleceği adına umut 
verici” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Meram Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ahmet Taşdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.
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Yönetmen ve yapımcı Meh-
met Taşdiken’in öncülüğünde, 
şehir yaşamının stresinden, beton 
binalardan uzaklaşmak amacıyla 
Konya’nın Hüyük ilçesine kuru-
lan, birçok sanatçının da evinin 
bulunduğu Sonsuz Şükran Kö-
yü’ne ilgi artıyor. 

Hüyük ilçesinde, modacı 
Cemil İpekçi, yönetmen Orhan 
Oğuz, sosyolog Prof. Dr. Nilüfer 
Narlı, oyuncu Nilüfer Açıkalın’ın 
yanı sıra birçok ünlü ismin evinin 
bulunduğu köy, sunduğu doğal 
ve huzurlu ortam nedeniyle yo-
ğun ilgi görüyor. 

30 kerpiç evin bulunduğu 
köyde, büyükşehirlerde yaşayan 
tiyatro, sinema ve edebiyat dün-
yasından 21 sanatçı için yeni ker-
piç evler inşa ediliyor. 

Başta İstanbul olmak üzere, 
şehir merkezlerindeki beton bi-
nalar arasında süren hayatlarına, 
yaz aylarının gelmesiyle ara veren 
sanatçılar, en fazla iki katlı toprak 
evlerin yer aldığı, doğal ortamıy-
la göz kamaştıran köyde stresten 
uzak yaşam sürüyor.

Sonsuz Şükran Köyü’nün ku-
rucusu Taşdiken, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, köydeki ev 
sayısının yakın zamanda 51’e ula-
şacağını söyledi.

Taşdiken, 10 yıl önce ilginin 
her geçen gün arttığını belirterek, 
“Şu anda köyümüzde 30 evimiz 
var. Bu kerpiç yapıların sayısını, 
21 daha ekleyerek 51’e çıkarmayı 
planlıyoruz. Bu topraklara Türki-
ye’nin değişik yerlerinden, özellik-
le İstanbul’dan 21 kültür ve sanat 
insanı daha getiriyoruz. Buradan 
Konya’ya aşağı yukarı 90 kilomet-
re mesafe var. Yol çok güzel ve bir 
saatte Konya merkezden buraya 
gelinebiliyor. Beyşehir Gölü’ne 
5 kilometre mesafemiz var. Son 
zamanlarda giderek artan bir zi-
yaretçi ilgisi var ve bu katlanarak 
büyüyor. Türkiye’nin başka başka 

yerlerinden insanlar merak edip 
yöreye geliyor. Geldikleri yerlerde 
hep kendi hatıralarını, nenelerini, 
dedelerini, çocukluklarını arıyor-
lar. Bu bizi de duygulandırıyor 
doğrusu.” ifadelerini kullandı.

‘BURAYI PARA KAZANMA 
NİYETİYLE YAPMADIK’
Köyü kurarken hem doğal 

ortam özlemini gidermeyi hem 
de Anadolu’nun kültürüne sahip 
çıkmayı amaçladıklarını anlatan 
Taşdiken, insanların popüler, alı-
şılmış ve fabrikasyon düşünce-
lerden sıyrılmak istediğine dikkat 
çekerek, kalıplaşmış durumların 
dışına çıkmak gerektiğini savun-
du. 

Toprak ve doğanın gücüne 
inandığını söyleyen Taşdiken, 
şöyle devam etti: “Turizm, kül-
tür deyince akıllara sıradan, ka-
lıplaşmış şeyler geliyor ama top-
rağınıza, kültürünüze, tarihinize 
sadakatiniz varsa ve zihninizi de 
biraz yenilikçi olmaya zorlarsanız, 
bu değerlerin tüm insanlık tara-
fından çok önemsendiğini, çok 
değerli bulunduğunu, görülmek 
istendiğini göreceksiniz. Biz bura-
da bir turizm alanı açıp para ka-
zanma niyetiyle yapmadık burayı. 
Burada birinci amacımız, tarihi-
mizi ve kültürümüzü yaşatabile-
cek bir alan yaratmak, köy yaşa-
mıyla şehrin gürültüsünden, hava 
kirliliğinden, stresinden uzak-
laşmak. Fakat ilerleyen süreçte 
birkaç tane turistik işletmeyle 
bölgenin turizmde güçlenmesini, 
kültürünün, tarihinin yaşatılması-
nı sağlayabiliriz.” 

Şükran Köyü’nü kurdukları 
günden bu yana yerleşim merke-
zinde düzenledikleri çeşitli festi-
val, etkinlik ve faaliyetler düzen-
lediklerini dile getiren Taşdiken, 
sanatçılarla köylüleri bir araya 
getirmeye devam etmek istedik-
lerini vurguladı.
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2019 Temmuz ayı Konya’daki 
kara taşıtı sayısını açıkladı. Tem-
muz ayı sonunda toplam trafiğe 
kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı-
nın bir önceki aya göre bin adet 
(yüzde 0,1) arttığı belirtilen açık-
lamada, sayının bir önceki yılın 
aynı ayına göre 5 bin 421 adet 
(yüzde 0,8) artarak 727 bin 110 
adede ulaştığı ifade edildi. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2019 yılı Temmuz ayı sonu iti-
barıyla Konya’daki toplam 727 
bin 110 motorlu kara taşıtının; 
yüzde 48,6’sı (353 bin 432 adet) 
otomobil, yüzde 1,5’i (11 bin 151 
adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 bin 
780 adet) otobüs, yüzde 17’si 
(123 bin 333 adet) kamyonet, 
yüzde 5’i (36 bin 562 adet) kam-
yon, yüzde 14,5’i (105 bin 398 
adet) motosiklet, yüzde 0,3’ü (2 
bin 147 adet) özel amaçlı taşıt-
lar ve yüzde 12,3’ü (89 bin 307 
adet) de traktörlerden oluşuyor.

Temmuz’da Konya’da 21 
bin 694 taşıtın devrinin yapıldı-

ğı bildirilen açıklamada, “Devri 
yapılan taşıtlar içinde otomobil 
yüzde 69,6 ile ilk sırada yer aldı. 
Otomobili sırasıyla yüzde 18,8 
ile kamyonet ve yüzde 3,4 ile 
traktör takip etti. 2019 yılı Tem-
muz ayı sonu itibariyle Türkiye 

genelinde toplam 23 milyon 86 
bin 900 adet trafiğe kayıtlı araç 
bulunmaktadır. Konya ili toplam 
727 bin 110 trafiğe kayıtlı mo-
torlu kara taşıtı ile Türkiye gene-
lindeki motorlu kara taşıtlarının 
yüzde 3,1’ine sahiptir” denildi.

TÜİK Konya Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamaya 
göre; Konya’da 2019 yılı Tem-
muz ayı itibarıyla, trafiğe ka-
yıtlı motorlu kara taşıtlarında 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış sırasıyla; özel 
amaçlı taşıtlar (yüzde 3,9), kam-
yonet (yüzde 2,1) ve minibüs 
(yüzde 1,3) şeklinde gerçekleş-
mişti.

Açıklamanın devamında ise, 
“Ülkemizde trafiğe en fazla be-
yaz renkli otomobillerin kaydı 
yapıldı. Ocak-Temmuz döne-
minde trafiğe kaydı yapılan 209 
bin 379 adet otomobilin yüz-
de 53,9’u beyaz, yüzde 23,6’sı 
gri, yüzde 6,7’si siyah ve yüzde 
5,7’si kırmızı iken yüzde 10,1’i 
diğer renklerdedir. Temmuz ayı 
sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 
milyon 493 bin 57 adet otomo-
bilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 
37,5’i dizel, yüzde 24,4’ü benzin 
yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli 
veya hibrittir. Yakıt türü bilin-
meyen otomobillerin oranı ise 
yüzde 0,3’tür” bilgisi verildi. 
n NAZİFE ARSLAN

Kerpiç evleriyle 
büyüleyen köy

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Konya’da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 5 bin 
421 adet artarak 727 bin 110 adede ulaştı. Araçların yaklaşık yarısını otomobiller oluşturuyor

Konya yollarında
727 bin 110 araç var
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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
5 Eylül 2019 Perşembe  • Yıl: 12 • Sayı: 3738

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

Karaman’da kamyonetin 
çarptığı yüksek gerilim direği 
yıkılırken, şans eseri ölen ya 
da yaralanan olmadı. Kaza, 
saat 14:00 sıralarında Bucak-
kışla yolunun 3. kilometresin-
de meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, M.A.T. idaresin-
deki 70 EN 373 plakalı kamyo-
net, seyir halindeyken sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu şarampole 
düşerek yüksek gerilim direği-
ne çarptı. Kamyonetin çarptığı 
yüksek gerilim direği devrilir-
ken, çıkan kıvılcımlar nedeniy-

le yol kenarındaki kuru otlar 
tutuştu. Kamyonet sürücüsü 
son anda araçtan inerek, alev-
lerin araca sıçramaması için 
yangın tüpüyle tutuşan kuru 
otlara müdahale etti. Haber 
verilmesiyle olay yerine polis 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri, yangına müda-
hale ederek alevleri büyüme-
den söndürdü. 

Kazayla ilgili soruşturma 
başlatılırken, yıkılan yüksek 
gerilim direğiyle ilgili MEDAŞ 
görevlileri çalışma başlattı.
n İHA

Seydişehir ilçesinde po-
lis tarafından düzenlenen 
uyuşturucu operasyonunda, 
1 kişi gözaltına alındı. Alınan 
bilgiye göre, Seydişehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekiple-
rinin yaptığı çalışma sonucu,   

Seydişehir Devlet Hastanesi 
bahçesinde gözaltına alınan 
B.K’nin üzerinde bir miktar 
uyuşturucu ele geçirildi. Şüp-
helinin, polisteki işlemleri sü-
rüyor.
n İHA

Kamyonetin çarptığı yüksek
gerilim direği yıkıldı 

Seydişehir’de uyuşturucu 
operasyonu: 1 gözaltı

Yaklaşık 3 yıl önce yakın arkadaşını trafik ışıklarında beklediği sırada pompalı tüfekle ateş edip
 öldüren şahıs, kendi adına bilet alıp 3 yıl sonra Konya’ya dönünce polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Arkadaşını öldürdü
3 yıl sonra yakalandı

Konya’da 3 yıl önce en yakın ar-
kadaşını trafik ışıklarında beklediği 
sırada pompalı tüfekle öldürerek ka-
çan cinayet zanlısı, 3 yıl sonra kendi 
adına otobüs bileti alıp Konya’ya ge-
lince yakalandı. 

Olay, 4 Mayıs 2016 tarihinde 
saat 22.30 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Büyükkumköprü Cad-
desi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Osman Çayır (51) 07 
S 0741 plakalı otomobili ile kırmızı 
ışıkta beklediği sırada aracına yakla-
şan siyah bir otomobilden pompalı 
tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan 
Osman Çayır olay yerinde hayatını 
kaybederken, cinayet zanlısı kaçtı. 
Olayın ardından polis, cinayet zanlı-
sını yakalamak için çalışma başlattı. 

‘ŞÜPHELİ ARKADAŞI ÇIKTI’
Cinayetin ardından Asayiş Şube 

Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay 
yerinin çevresindeki güvenlik ka-
meralarını incelemeye aldı. Yapılan 
çalışmada şüphelinin kimliği tespit 
edilemedi. Toplanan delillerden 
yola çıkılarak şahsın kimlik belirle-

me çalışmasını yürüten polis, olayda 
hayatını kaybeden Osman Çayır’ın 
yakınlarının ifadesine başvurdu. Alı-
nan ifadeler doğrultusunda Çayır’ın 
yakın arkadaşlarından olan Mustafa 
C. (60) ile sürekli kavga ettiği bilgisi-
ne ulaşıldı. 

‘3 YIL BOYUNCA KAÇTI, KENDİ 
ADINA OTOBÜS BİLETİ ALINCA 

YAKALANDI’ 
Polis ekiplerinin ifadesine baş-

vurmak üzere gittikleri Mustafa 

Ç.’nin evde bulunamaması üzerine 
şahıs hakkında ‘cinayet şüphelisi’ 
olarak yakalama kararı çıkartıldı. 
İstanbul ve çeşitli illerde akrabaları 
olduğu belirlenen cinayet zanlısının 
bu illere gitmiş olabileceği ihtimali 
doğrultusunda çalışma yürütüldü. 
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 
İnfaz Büro Amirliği ekipleri de, ya-
kalama kararı olduğu için cinayet 
zanlısı Mustafa Ç.’nin peşine düştü. 
İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mustafa 

Ç.’nin Kimlik Bildirim Sistemi kayıt-
larına göre üç gün önce İstanbul’dan 
kendi adına otobüs bileti aldığını 
tespit etti. Konya’ya gelen Mustafa 
C.’yi takibe alan İnfaz Büro Amirli-
ği ekipleri, zanlının merkez Karatay 
ilçesi Karaaslandede Mahallesi’nde 
bulunan bir evde saklandığını belir-
ledi. Eve operasyon düzenleyen po-
lis, 3 yıl 4 aydır aranan cinayet şüp-
helisini yakalayarak gözaltına aldı. 

İFADESİNDE SUÇUNU 
KABUL ETTİ 

Arkadaşını öldürdüğü iddiasıy-
la gözaltına alınan Mustafa C.’nin 
emniyetteki ilk ifadesinde suçunu 
kabul ettiği öğrenildi. Zanlının 3 yıl 
önce Osman Çayır ile kahvehanede 
kavga ettikten sonra aracını takip 
ettiğini ve arkadaşını kırmızı ışıkta 
beklediği sırada ateş ederek öldür-
düğünü söylediği iddia edildi. Ci-
nayet zanlısı Mustafa C., ifadesinin 
alınmasının ardından sevk edildiği 
mahkemece tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi.
n İHA

7. kattan düşen arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

Karaman’da evinde 3’ü kız, 
5 arkadaşıyla birlikte alkol alan 
Berat Özçınar (24), 7’nci kat-
tan merdiven boşluğuna düştü. 
Özçınar’ın öldüğünü anlayan 
arkadaşları ise paniğe kapılıp 
kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında 
Urgan Mahallesi 2269 Sokak’ta 
meydana geldi. 7 katlı apartma-
nın en üst katında oturan Berat 
Özçınar, 5 arkadaşıyla birlikte 
evinde alkol almaya başladı. Bir 
süre sonra daireden çıkan Öz-
çınar, merdivenlerin demir kor-

kuluğundan tutunurken den-
gesini kaybedip, boşluğa düştü. 
Beton zemine çakılan Özçınar, 
yaşamını yitirdi. Özçınar’ın ya-
nına inen arkadaşları, öldüğü-
nü anlayınca korkup kaçtı.

Gürültüyü duyup, dışa-
rı çıkan bina sakinleri, Berat 
Özçınar’ı kanlar içinde yerde 
yatarken bulup, polis ve sağlık 
ekiplerine haber verdi. Gelen 
sağlık ekibi, Özçınar’ın yaşamı-
nı yitirdiğini tespit etti. 

Polis yaptığı araştırmada, 
Berat Özçınar’ın birlikte alkol 

aldığı arkadaşlarından H.S.’yi 
evin yakınında beklerken ya-
kaladı. Alkolün de etkisiyle 
korkup kaçtıklarını ifade eden 
H.S., “3 kız, 3 erkek arkadaş 
evde alkol alıp eğleniyorduk. 
Berat’a ayran falan içirdim. 
Daha sonra Berat dışarıya çıktı. 
Niçin çıktığını da bilmiyorum. 
Ben de arkasından gittim. Be-
rat’ı merdivenin demir korku-
luklarından tek eliyle tutunmuş 
halde gördüm. Sonra dengesini 
kaybedip düştü, elinden tuttum 
ama kurtaramadım. Berat’ın öl-

düğünü gören diğer arkadaşlar 
korkup kaçtı. O arkadaşların şu 
an tam kim olduklarını hatırla-
mıyorum” dedi.

H.S. ifadesi alınmak üzere 
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gö-
türüldü. Berat Özçınar’ın cansız 
bedeni de otopsi için Karaman 
Devlet Hastanesi’nin morguna 
kaldırıldı.

Polis, gece evde bulunan di-
ğer kişilerin kimliklerinin tespit 
edilip yakalanması için çalışma 
başlattı.
n DHA

Temizlik işçisi bulduğu çeki sahibine teslim etti
Karatay Belediyesi’nde te-

mizlik görevlisi olarak çalışan 
Kerem Atçeken, temizlik yap-
tığı sırada bulduğu 35 bin lira 
değerindeki çeki sahibine tes-
lim etti. 

Karatay Belediyesinde te-
mizlik görevlisi olarak çalışan 
36 yaşındaki Atçeken, beledi-
ye hizmet binası çevresinde 
görevini yaptığı sırada yer-
de 35 bin liralık çek buldu. 
Mahalle muhtarı ve belediye 
yetkililerinden destek alan 
Atkeçen, 2 gün sonra buldu-
ğu esnaf Ali Albayrak’a çeki 
teslim etti. 

Atçeken, “Belediye hizmet 
binası yakınında 4-11 vardi-
yasında çalışırken, yerde bir 
çek buldum. Önce kendim sa-
hibini aramaya çalıştım. Bu-
lamayınca Sancak Mahallesi 

Muhtarlığı ve belediyemizden 
yardım istedim. 2 gün sonra 
mahalle muhtarlığı bana dö-
nüş yaptı. Ben de çeki sahi-
bine teslim ettim.” ifadelerini 
kullandı.  

BELEDİYE BAŞKANI ALTINLA 
ÖDÜLLENDİRDİ

Atçeken’in bu davranı-
şı, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca tarafından altın 
hediye edilerek ödüllendirildi. 
Kılca, belediye bünyesindeki 
her temizlik görevlisinin aynı 
davranışta bulunacağından 
şüphe duymadığını belirterek, 
“Arkadaşımızı tebrik ediyo-
rum. Kendisine yakışanı yap-
mış ve bir esnafımızı büyük 
bir külfetten kurtarmıştır. Bu 
davranışın herkese örnek ol-
masını isteriz.” dedi.
n AA
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Bariyer demirleri saplandı TIR traktöre çarptı: 2 yaralı 
Konya’da kontrolden çıkan 

otomobil refüjdeki bariyer de-
mirlerine çarptı. Kazada bari-
yer demirleri otomobile ok gibi 
saplanırken, 2 kişi yaralandı. 
Kaza, merkez Karatay ilçesi 
Ankara Caddesi Gülistan Alt 
Geçidi üzerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, şehir 
merkezinden havaalanı istika-
metine seyir halinde olan Ö.P. 
(40) idaresindeki 42 U 5591 
plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çı-
karak refüjdeki bariyer demir-
lerine çarptı. Kazada demirler 
otomobile ok gibi saplanırken, 
sürücü ve yanında bulunan 
K.P. (37) yaralandı. İhbar üze-
rine kaza mahalline sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralanan 2 kişi ambulansla 
Konya Numune Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da poşet yüklü tırın 
traktöre arkadan çarpması soncu 
meydana gelen trafik kazasında 
2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksa-
ray-Konya karayolunun 4. kilo-
metresinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Aksaray’dan 
Konya istikametine seyreden 
Mehmet G. idaresindeki 31 F 
4979 plakalı tır, önünde seyreden 
Faik K. (19) yönetimindeki 68 DL 
455 plakalı traktöre arkadan çarp-
tı. Kazada traktör sürücüsü Faik 
K. ile traktörde bulunan Bayram 
K. (62) yaralandı. Haber verilmesi 
üzerine olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri yaralıları Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının 
ağır olduğu öğrenildi. Kaza son-
rası gözaltına alınan tır sürücüsü 
Mehmet G.’nin sollamaya çıktığı 
sırada kendisini bir aracın sıkıştır-
dığını ve traktöre çarptığını söy-
lediği iddia edildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Beyşehir Bele-
diyesi’nin Eylül ayı meclis top-
lantısında Beyşehir Gölü kıyıla-
rında kısa, orta ve uzun vadede 
hayata geçirmek istedikleri pro-
je ve çalışmaları anlattı.

Geçmiş hizmet dönemlerin-
de olduğu gibi Beyşehir Gölü 
kıyılarının çehresinin değişme-
si ve daha yeşil bir dokuya bü-
rünmesi için yeni dönemde de 
birtakım çalışmalar yürütecek-
lerini anlatan Başkan Bayındır, 
sadece ilçenin ya da bölgenin 
değil Türkiye’nin hatta dünya-
nın büyük bir değeri olan Bey-
şehir Gölü’nün korunması ve 
kıyılarının daha güzel bir görü-
nüme kavuşturulmasıyla birlik-
te çehresinin değişimine büyük 
önem verdiklerinin altını çizdi. 

Bu çerçevede, kent merke-

zinin kıyılarında saz kesim çalış-
malarına bu dönemde de ağırlık 
vereceklerini vurgulayan Bayın-
dır, terörle mücadele için bun-
dan önceki dönemde Iğdır iline 
gönderildikten sonra teröristler 
tarafından faal dışı bırakılan saz 
kesme makinesinin tamir süre-
cinin tamamlanmasını bekle-
diklerini söyledi.

Saz kesme makinesi olma-
masına rağmen göl kıyılarında 
bu yönde çalışmaları insan gü-
cüyle yürütmeye başladıklarını 
vurgulayan Bayındır, makine 
gelip mesaiye başladıktan sonra 
ise kıyılarda faaliyetlere daha da 
hız kazandırmayı planladıklarını 
söyledi. Toplantıda, konuşmala-
rın ardından gündemdeki diğer 
konular görüşülerek karara bağ-
landı.
n AA

Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ilçenin sorunları ve projelerle 
ilgili dosya takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçtiğimiz pazar günü Kon-
ya’da düzenlenen mitinge 
katıldıktan sonra çeşitli ziya-
retlerde bulundu ve AK Parti 
Konya İl Başkanlığı tarafından 
düzenlenen yemek progra-
mında teşkilat mensupları ile 
bir araya geldi. Yemek progra-
mına katılan Hüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem de 
Erdoğan’a Hüyük ilçesi hak-
kında bilgiler içeren, sorunlar 

ve projelerinin olduğu dosya 
ile özel yapım bir tespih hediye 
etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
Konya ziyaretinde ilçeyle ilgili 
bir dosya takdim ettiğini ifa-
de eden Başkan Çiğdem, Hü-
yük’ün sorunlarının çözümü 
ve projelerin gerçekleşmesi 
için çalışmalara devam ettik-
lerini söyledi. Çiğdem, ilçenin 
sorunları ve projelerle ilgili bil-
gi arz ettiğini, Hüyük Adliyesi, 
Isparta yolu, Tolca-Budak sahil 
kıyı düzenlemesi, Tarım Kam-
pı gibi projelerle ilgili dosya 
taktim ettiğini ifade etti.
n İHA

Beyşehir Gölü kıyılarında 
düzenleme yapılıyor

Başkan Çiğdem, Erdoğan’a 
projelerle ilgili dosya sundu

Sahibi tarafından kısa bir süreliğine dışarı çıkarılan kediye döverek işkence yapan kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, kedinin kanıyla da yakınlarda bulunan sokak çeşmesinin mermerine yazı yazdı

Kediye işkence yapıp, 
kanıyla yazı yazmışlar!

Selçuklu ilçesinde, kimliği belir-
siz kişi ya da kişiler, Betül Kayaalp’in 
bir ara evden çıkardığı, ‘Boncuk’ adlı 
kedisine döverek, işkence uyguladı. 
Apartmanın bodrum katına bırakı-
lan kedinin kanıyla bina yanındaki 
çeşme mermerine, Arapça olarak vi-
sal (kavuşma) yazıldığı görüldü. Ve-
terinere götürülen ‘Boncuk’un çe-
nesinde kırık olduğu, başında ödem 
oluştuğu ve tek gözünün kör olma 
ihtimalinin bulunduğu belirtildi. 

Olay, 31 Ağustos Cumartesi 
günü, Selçuklu’nun Bosna Hersek 
Mahallesi’nde meydana geldi. Be-
tül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip, 
‘Boncuk’ ismini verdiği kediyi bir ara 
evden dışarı çıkardı. Apartmanın 
önüne giden kedi, uzun süre eve 
dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. 
Bu sırada Kayaalp, bodrum katından 
kedinin sesini duydu. Hemen aşağı 
inen Kayaalp, kedisini dövülerek, iş-
kence yapılmış halde, kanlar içinde 

buldu. Şok yaşayan Kayaalp, kedi-
sini alıp, bodrum kattan çıktığında, 
bina yanındaki çeşme mermerine, 
Arapça yazı yazıldığını gördü. Kaya-
alp, yaptığı araştırma sonucu yazı-
lan kelimenin, ‘kavuşma’ anlamına 

gelen visal olduğunu öğrendi. Ka-
yaalp’in veterinere götürmesiyle te-
daviye alınan ‘Boncuk’un çenesinde 
kırık olduğu, başında ödem oluştuğu 
ve tek gözünün kör olma ihtimalinin 
bulunduğu belirtildi. 

‘BONCUK’UM ÖLEBİLİR’
Kedisine yapılanların vahşilik ol-

duğunu dile getiren Betül Kayaalp, 
“’Boncuk’ öldüresiye dövüldü. Kanı 
ile kavuşmak anlamına gelen Arap-
ça ‘visal’ yazıldı. Vahşiliği daha nasıl 
anlatabilirim? Hayvana şiddet, insa-
na şiddetin temelini oluşturur. Her 
ne olursa olsun bu, kabul edilemez. 
‘Boncuk’un çenesi kırık, gözün biri-
nin kör olma ihtimali var, başında 
ödem oluşmuş. Önümüzdeki süreç 
çok önemli. Her gün sabah akşam 
giderek, tedavisini yaptırıyorum. 
Hayati tehlikesi devam ediyor. Be-
nim ‘Boncuk’um ölebilir, içim par-
çalanıyor. Bir insan, savunmasız bir 
canlıya nasıl olur da böyle bir şey 
yapar; anlam veremiyorum” dedi. 
Polis merkezine giderek, kedisine 
işkence yapan kişi ya da kişilerden 
şikayetçi olan Betül Kayaalp, yaka-
lanmalarını istedi. 
n DHA

Koyunları kazada telef olan kadın gözyaşı döktü

Karaman’da kamyonetin 
çarptığı küçükbaşların 16’sı, telef 
olurken, 10’u da yaralandı. Kaza-
yı duyup, olay yerine gelen ko-
yunların sahibi Ayşe Mayda, ‘’Ço-
cuğum olmadı, onları çocuğum 
gibi büyüttüm” diyerek, gözyaşı 
döktü.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, 

Fatih Mahallesi Bucakışla köyü 
yolu üzerinde meydana geldi. Yu-
suf Yılmaz yönetimindeki 70 FH 
222 plakalı kamyonet, Mustafa 
Mayda’nın yolun karşısına geçir-
mek istediği küçükbaş sürüsüne 
çarptı. Kazada küçükbaşlardan 
16’sı, telef olurken, 10’u da yara-
landı. İhbar üzerine, olay yerine 

polis ekipleri sevk edildi. Yapılan 
testte, sürücü Mayda’nın, 1.69 
promil alkollü olduğu belirlendi. 
Kazayı duyup, olay yerine gelen 
Mustafa Mayda’nın eşi Ayşe May-
da, büyük üzüntü yaşadı. Mayda, 
“Çocuğum olmadı, ben onları ço-
cuğum gibi büyüttüm. Onlar be-
nim çocuğum gibiydi, ak keçim 

de ölmüş” diyerek, gözyaşı döktü. 
Sürücü Yılmaz ise zararını 

Mayda’ya zararlarını karşılayaca-
ğını söyledi. Yusuf Yılmaz, daha 
sonra ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Yaralı hay-
vanların da telef olmadan kesile-
ceği belirtildi. 
n DHA
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 CNC 
Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi 
ve CNC Torna 

Tezgah Operatörleri
alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

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 

• Ayrıca Çay ve Sekreterlik İşini 

  Yapabilecek Bayan

ELEMAN ARIYORUZ

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

0332 239 19 08

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

5 EYLÜL 2019

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ 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 
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ              www.konyayenigun.com

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya İl, Karatay İlçe, 15866 Ada, 10 Parsel, BÜYÜKSİNAN Mahalle/
Köy, 3 NOLU B.BÖLÜM DÜKKAN Zemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 34 m2, net ise; 
yaklaşık 32,06 m2 civarındadır. Dükkanın giriş kapısı ve pencere camekanları profil doğramadan 
yapılıdır. Camekanlar üzeri komple kayarlı profil korkuluk vardır. Zeminleri karo mozaik kaplama, 
duvarları sıva üstü plastik boyalıdır. Arka kısımda sadece bir adet lavabo mevcuttur. Isınma şekli 
merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Kuzeydoğu cepheli olanDükkana keşif sırasında 
girilememiş ve camlardan görülebilmiştir. Dükkan boş vaziyette olup, içerisinde çeşitli inşaat 
malzemelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.Ana gayrimenkulde her girişte 1’er adet asansör 
bulunmakta olup, çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş, ön ve yan bahçesinde çevre 
düzenlemesi ile yeşillendirme, otopark yapılmış ve parselde yapılaşma tamamlanmıştır. Bina 
bahçe ve otopark kısımları beton kaplama yapılı olup, etrafı beton beton çit üzeri ferforje korkuluk 
ile çevrilmiştir. Taşınmaz Ankara Caddesi’ne cepheli olup, güneyindeki Dolapoğlu Camii’ne 170 
m, kuzeyindeki Hava Lojmanlarına ve Belh kavşağına 70 m, doğusundaki Büyüksinan Caddesi’ne 
120 m, doğusundaki Cengiz Topel Ortaokuluna da 70 m mesafededir.
Adresi   : BüyüksinanMahallesi, Ankara Caddesi, Akderya Sitesi, 
     No:118/EKaratay/ KONYA
Yüzölçümü  : 2.806 m2
Arsa Payı  : 25/2400
İmar Durumu  : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz 
araştırmalara göre parselin imar durumu; “12 Kat Konut Alanı” sahasında bulunmakta ve parselde 
18-32 ebatlı blok bulunmaktadır. Etrafında benzer özelliklere sahip, 6 ve 12 katlı meskenler 
bulunmaktadır. Karatay Belediyesi’nden İnşaat ruhsatı ve iskanı bulunmakta olup, binada Kat 
Mülkiyetine geçilmiştir. Zemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 24 m2, net ise; yaklaşık 22,60 
m2 civarındadır. Dükkanın giriş kapısı ve pencere camekanları profil doğramadan yapılıdır. 
Zeminleri karo mozaik kaplama, duvarları sıva üstü plastik boyalıdır. Arka kısımda sadece bir 
adet lavabo mevcuttur. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Kuzeydoğu 
cepheli olan dükkan; Hasan Yüksel Özdemir adına kayıtlıdır. Dükkana keşif sırasında girilememiş 
ve camlardan görülebilmiştir. Dükkan boş vaziyette olup, içerisinde çeşitli inşaat malzemelerinin 
bulunduğu tespit edilmiştir.Ana gayrimenkulde her girişte 1’er adet asansör bulunmakta olup, 
çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş, ön ve yan bahçesinde çevre düzenlemesi ile 
yeşillendirme, otopark yapılmış ve parselde yapılaşma tamamlanmıştır. Bina bahçe ve otopark 
kısımları beton kaplama yapılı olup, etrafı beton beton çit üzeri ferforje korkuluk ile çevrilmiştir. 
Taşınmaz Ankara Caddesi’ne cepheli olup, güneyindeki Dolapoğlu Camii’ne 170 m, kuzeyindeki 
Hava Lojmanlarına ve Belh kavşağına 70 m, doğusundaki Büyüksinan Caddesi’ne 120 m, 
doğusundaki Cengiz Topel Ortaokuluna da 70 m mesafededir.
Kıymeti  : 50.000,00 TL
KDV Oranı  : %8 ( KHK İndirimli olup,tesçil tarihindeki KDV uygulanır. )
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü  : 22/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 19/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin 
     Kat MERKEZ / KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya İl, Karatay İlçe, 15866 Ada, 10 Parsel, BÜYÜKSİNAN Mahalle/
Köy, 4 NOLU B.BÖLÜM DÜKKANZemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 24 m2, net ise; 
yaklaşık 22,60 m2 civarındadır. Dükkanın giriş kapısı ve pencere camekanları profil doğramadan 
yapılıdır. Zeminleri karo mozaik kaplama, duvarları sıva üstü plastik boyalıdır. Arka kısımda sadece 
bir adet lavabo mevcuttur. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Kuzeydoğu 
cepheli olan dükkan; Hasan Yüksel Özdemir adına kayıtlıdır. Dükkana keşif sırasında girilememiş 
ve camlardan görülebilmiştir. Dükkan boş vaziyette olup, içerisinde çeşitli inşaat malzemelerinin 
bulunduğu tespit edilmiştir.
Adresi   : BüyüksinanMahallesi, Ankara Caddesi, Akderya Sitesi, 
     No:118/FKaratay/ KONYA
Yüzölçümü  : 2.806 m2
Arsa Payı  : 20/2400
İmar Durumu  : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz
     araştırmalara göre parselin imar durumu; “12 Kat Konut Alanı” sahasında 
    bulunmakta ve parselde 18-32 ebatlı blok bulunmaktadır. Etrafında 
    benzer özelliklere sahip, 6 ve 12 katlı meskenler bulunmaktadır. Karatay 
    Belediyesi’nden İnşaat ruhsatı ve iskanı bulunmakta olup, binada Kat 
    Mülkiyetine geçilmiştir.
Kıymeti  : 40.000,00 TL
KDV Oranı  : %8 ( KHK İndirimli olup,tesçil tarihindeki KDV uygulanır. )
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü  : 22/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü  : 19/11/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin
     Kat MERKEZ / KONYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 15866 Ada, 10 Parsel, BÜYÜKSİNAN Mahalle/Köy, 5 
NOLU B.BÖLÜM DÜKKANZemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 16 m2, net ise; yaklaşık 
14,25 m2 civarındadır. 5 bağ. bölüm nolu dükkan sonradan, 14 bağ. bölüm nolu daire ve 6 bağ. 
böl. nolu dükkanlar ile birleştirilerek yerinde tadilat yapılmış ve büro-ofis olarak kullanılmaktadır. 
Dükkanın giriş kapısı ve penceresi alüminyum doğramadan yapılmış, dükkan cephesi komple 
komple granit kaplama, tavan kısımları da alüminyum kompozit kaplama yapılmıştır. Dükkanın 
tadilattan sonra zeminleri granit kaplama, duvarları bazı kısımları alçı sıva üstü kağıt kaplama, 
bazı kısımları da alçı sıva üzeri plastik boyalı, tavanları da spot ışıklı dekoratif asma tavan 
yapılmıştır. Arka kısımdan 14 bağ. bölüm nolu daireye geçiş bulunmaktadır. Isınma şekli merkezi 
sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Güney ve doğu cepheli olan dükkan; Dükkana keşif sırasında 
girilebilmiş ve dükkan gezilebilmiştir. Dükkanofisi olarak kullanılmakta olup, Ana gayrimenkulde 
her girişte 1’er adet asansör bulunmakta olup, çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş, ön 
ve yan bahçesinde çevre düzenlemesi ile yeşillendirme, otopark yapılmış ve parselde yapılaşma 
tamamlanmıştır. Bina bahçe ve otopark kısımları beton kaplama yapılı olup, etrafı beton beton çit 
üzeri ferforje korkuluk ile çevrilmiştir.güneyindeki Dolapoğlu Camii’ne 170 m, kuzeyindeki Hava 
Lojmanlarına ve Belh kavşağına 70 m, doğusundaki Büyüksinan Caddesi’ne 120 m, doğusundaki 
Cengiz Topel Ortaokuluna da 70 m mesafededir.
Adresi   : BüyüksinanMahallesi, Beyman Sultan Sokak, Akderya 
     Sitesi, No:1/AKaratay/ KONYA
Yüzölçümü  : 2.806 m2
Arsa Payı  : 14/2400
İmar Durumu  :Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz
     araştırmalara göre parselin imar durumu; “12 Kat Konut Alanı” sahasında 
    bulunmakta ve parselde 18-32 ebatlı blok bulunmaktadır. Etrafında 
    benzer özelliklere sahip, 6 ve 12 katlı meskenler bulunmaktadır. Karatay 
    Belediyesi’nden İnşaat ruhsatı ve iskanı bulunmakta olup, 
    binada Kat Mülkiyetine geçilmiştir.
Kıymeti  : 70.000,00 TL
KDV Oranı  : %8 ( KHK İndirimli olup,tesçil tarihindeki KDV uygulanır. )
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü  : 22/10/2019 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü  : 19/11/2019 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat
     MERKEZ / KONYA
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya İl, Karatay İlçe, 15866 Ada, 10 Parsel, BÜYÜKSİNAN Mahalle/

Köy, 6 NOLU B.BÖLÜM DÜKKAN Zemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 28 m2, net ise; 
yaklaşık 26,19 m2 civarındadır. 6 bağ. bölüm nolu dükkan sonradan, 14 bağ. bölüm nolu 
daire ve 5 bağ. böl. nolu dükkanlar ile birleştirilerek yerinde tadilat yapılmış ve büro-ofis olarak 
kullanılmaktadır. Dükkanın giriş kapısı iptal edilerek pencereye dönüştürülmüş olup, penceresi 
alüminyum doğramadan yapılmış, dükkan cephesi komple komple granit kaplama, tavan 
kısımları da alüminyum kompozit kaplama yapılmıştır. Dükkanın tadilattan sonra zeminleri granit 
kaplama, duvarları bazı kısımları alçı sıva üstü kağıt kaplama, bazı kısımları da alçı sıva üzeri 
plastik boyalı, tavanları da spot ışıklı dekoratif asma tavan yapılmıştır. Arka kısımdan 14 bağ. 
bölüm nolu daireye geçiş bulunmaktadır. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. 
Güney cepheli olanDükkana keşif sırasında girilebilmiş ve dükkan gezilebilmiştir. Dükkanşirketin 
ofisi olarak kullanılmakta olup, Ana gayrimenkulde her girişte 1’er adet asansör bulunmakta olup, 
çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş, ön ve yan bahçesinde çevre düzenlemesi ile 
yeşillendirme, otopark yapılmış ve parselde yapılaşma tamamlanmıştır. Bina bahçe ve otopark 
kısımları beton kaplama yapılı olup, etrafı beton beton çit üzeri ferforje korkuluk ile çevrilmiştir.
güneyindeki Dolapoğlu Camii’ne 170 m, kuzeyindeki Hava Lojmanlarına ve Belh kavşağına 70 
m, doğusundaki Büyüksinan Caddesi’ne 120 m, doğusundaki Cengiz Topel Ortaokuluna da 70 m 
mesafededir.
Adresi   : BüyüksinanMahallesi, Beyman Sultan Sokak, Akderya Sitesi,
     No:1/AKaratay/ KONYA
Yüzölçümü  : 2.806 m2
Arsa Payı  : 25/2400
İmar Durumu  : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz
     araştırmalara göre parselin imar durumu; “12 Kat Konut Alanı” sahasında 
     bulunmakta ve parselde 18-32 ebatlı blok bulunmaktadır. Etrafında 
      benzer özelliklere sahip, 6 ve 12 katlı meskenler bulunmaktadır. Karatay
     Belediyesi’nden İnşaat ruhsatı ve iskanı bulunmakta olup, 
     binada Kat Mülkiyetine geçilmiştir.
Kıymeti  : 90.000,00 TL
KDV Oranı  : %8 ( KHK İndirimli olup,tesçil tarihindeki KDV uygulanır. )
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü  : 22/10/2019 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü  : 19/11/2019 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin 
     Kat MERKEZ / KONYA
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 15866 Ada, 10 Parsel, BÜYÜKSİNAN Mahalle/Köy, 14 
NOLU B.BÖLÜM MESKEN zemin katta olup, yüzölçümüyaklaşık brüt 62,53 m2, net ise; yaklaşık 
52,89 m2 civarındadır. 14 bağ. bölüm nolu daire; 5 ve 6 bağ. böl. nolu dükkanlar ile birleştirilerek 
yerinde tadilat yapılmış ve büro-ofis olarak kullanılmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç 
kapıları panel kapı, tüm pencereleri ise alüminyum doğramadan yapılmış, dairenin dış cephesi 
komple granit kaplama, dış cephe tavan kısımları da alüminyum kompozit kaplama yapılmıştır. 
Dairede normalde projesine göre; 2 adet oda, mutfak, gece holü, banyo ve lavabo-wc bulunmakta 
iken, 3 ofis odası, koridor, mutfak nişi ve lavabo-wc olarak düzenlenmiştir. Yine tadilattan sonra 
dairenin tüm zeminleri granit kaplama, duvarları bazı kısımları alçı sıva üstü kağıt kaplama, bazı 
kısımları da alçı sıva üzeri plastik boyalı, tavanları da spot ışıklı dekoratif asma tavanlar yapılmıştır. 
Mutfak nişinde alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgahı bulunmakta olup, lavabo-wc de 
klozet de vardır. Lavabo-wc duvarları tavana kadar fayans kaplama yapılıdır. Koridor kısmından5 
ve 6 bağ. bölüm nolu dükkanlara kapı ilegeçiş bulunmaktadır. Isınma şekli merkezi sistem 
kaloriferli olup doğalgazlıdır. Güney cepheli olan dükkan; Hasan Yüksel Özdemir adına kayıtlıdır. 
Daireye keşif sırasında girilebilmiş ve gezilebilmiştir. Daire ile 5 ve 6 nolu dükkanları şirket ofisi 
olarak kullanılmakta olup, keşif sırasında kullanılmadığı ve kapalı olduğu tespit edilmiştir. Ana 
gayrimenkulde her girişte 1’er adet asansör bulunmakta olup, çekme mesafelerine uygun olarak 
inşa edilmiş, ön ve yan bahçesinde çevre düzenlemesi ile yeşillendirme, otopark yapılmış ve 
parselde yapılaşma tamamlanmıştır. Bina bahçe ve otopark kısımları beton kaplama yapılı olup, 
etrafı beton beton çit üzeri ferforje korkuluk ile çevrilmiştir.güneyindeki Dolapoğlu Camii’ne 170 m, 
kuzeyindeki Hava Lojmanlarına ve Belh kavşağına 70 m, doğusundaki Büyüksinan Caddesi’ne 
120 m, doğusundaki Cengiz Topel Ortaokuluna da 70 m mesafededir.
Adresi   : BüyüksinanMahallesi, Beyman Sultan Sokak,
     Akderya Sitesi, No:1/AKaratay/ KONYA
Yüzölçümü  : 2.806 m2
Arsa Payı  : 30/2400
İmar Durumu  : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde yapmış olduğumuz 
     araştırmalara göre parselin imar durumu; “12 Kat Konut Alanı” sahasında
     bulunmakta ve parselde 18-32 ebatlı blok bulunmaktadır. Etrafında
      benzer özelliklere sahip, 6 ve 12 katlı meskenler bulunmaktadır. Karatay 
     Belediyesi’nden İnşaat ruhsatı ve iskanı bulunmakta olup, binada Kat 
     Mülkiyetine geçilmiştir.
Kıymeti  : 140.000,00 TL
KDV Oranı  : % 1
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü  : 22/10/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü  : 19/11/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat 
     MERKEZ / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi 
gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/7175 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
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Yeni Hicri yılımız, mübarek ol-
sun,

Tüm İslâm âlemi, huzurla dol-
sun.

Hicret, ferdiyetten devlete git-
mektir,

İyiliğe yönelip, kötülüğü terket-
mektir.

Mekke’de İslâm’ı boğmak iste-
diler,

Peygamberi öldürmeye kastet-
tiler.

Kuşattı müşrikler, Efendimizin 
evini,

Ötelerden haber geldi: Başlat 
hicretini.

Efendimize emir verince, Hak 
Teala, 

1441 yıl önce, Mekke’den çıktı 
yola.

Yanında, Ebubekir Sıddık vardı,
O, Rasûl’ün en büyük yaranıydı.
Sevr mağarası onları bağrında 

gizledi,
Müşrikler, adım adım izlerini 

gözledi.
Mağaranın girişine kadar geldi-

ler,

Gözleri mühürlenmişti, göreme-
diler.

Ebubekir Sıddık, çok endişelidir,
Üzülme dedi Rasûl, Allah bizim-

ledir,
Müşriklerin akılları ermedi gi-

zemlerine,
Rabbimiz, emniyet indirdi üzer-

lerine.
8 günde çölü aşarak, geldiler 

Medine’ye,
Karşılandılar, Ay doğdu üzerimi-

ze diye.
Peygamber olarak gönderildin 

Sen bize,
Boyun eğmemiz gerekir, şükür 

halimize.
Mekke’deki 13 yıllık işkence 

sona erdi,
Hicretle kuruldu, Medine İslâm 

devleti.
Bitti zulüm dönemi, başladı Asrı 

Saadet,
Yarab, bizi Efendimizle beraber 

haşret.
Yeni hicri yılımız bize hayırlar 

getirsin,
İslâm âleminin sıkıntılarını alıp 

götürsün, 
Artık bitsin tüm zulümler yüzü-

müz gülsün,
Müslüman unutma sen en güzel 

bir gülsün.
Dünyaya huzur getirecek olan 

sensin sen,
Zalimleri alt ederek yerle bir edi-

versen,
Tüm zulüm düzenleri kahrı pe-

rişan olsun,
İnsanlık huzur, güven, mutlu-

lukla dolsun.

HİCRET

haber@konyayenigun.com
Salih Sedat ERSÖZ

Adliye çalışanlarının birçok sorunu olduğunu belirten Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı
Ahmet Efe, “Yargı Reformu Yasa Tasarısı adliye çalışanlarının haklarında iyileştirme yapmalıdır” dedi 

Adliye çalışanları
iyileştirme bekliyor

Gelinini öldüreceği korkusuyla oğlunu ihbar etti

Adli Yıl açılışının yapılmasının 
ardından Türk Büro-Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Ahmet Efe, bir 
basın açıklaması yaparak, adliye 
çalışanlarının sorunları ve Türki-
ye’deki hukuk sistemiyle ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. “Ada-
let ve hukuk toplumların olmazsa 
olmazıdır” diyen Efe, adaletin öne-
mine dikkat çekerek, Türkiye’nin 
zor günler geçirdiği bugünlerde, 
bu zorlu sürecin adaletle atlatıla-
bileceğine dikkat çekti. Türkiye’de 
hukuksuzlukların yolunu açan bazı 
sorunlara değinen Başkan Efe, “Ül-
kemiz 15 Temmuz 2016 gecesi 
hain bir kalkışma ile karşı karşıya 
kaldı. Kamuda örgütlenen FETÖ 
terör örgütü yüzünden, yüzlerce 
şehit verdik. Kamu kurumların-
da yapılan atamalarda liyakat ve 
ehliyetin kaldırılması, ülkemizi 15 
Temmuz ihanet sürecine sürükle-
di” dedi

ADALET ÇALIŞANLARININ 
SORUNLARI GÖZARDI EDİLİYOR

Adalet çalışanlarının ciddi so-
runları olduğunu ve bu sorunların 
gözardı edildiğini belirten Efe, “Her 
yıl adalet sistemimizin eksiklikleri-
nin gündeme getirildiği “adli yıl” 
açılışlarında; Adaletin işleyişinin 
olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün 
büyük bir kısmını omuzlayan, Ha-
kim ve Savcılar ile birlikte Adalet 
Hizmetinin temel taşları olan Yazı 
İşleri Müdürü, Zabıt Katibi, Mü-
başir, Yardımcı Hizmetler, Teknik 

personel ve diğer tüm Adalet çalı-
şanları unutulmakta, sorunları dile 
getirilmemekte, adeta yok sayıl-
maktadırlar” diye konuştu. 

 ADLİYE ÇALIŞANLARININ 
HAKLARINDA İYİLEŞTİRME 

YAPMALIDIR
Son dönemde ortaya atılan 

ve yakın bir dönemde de Türkiye 

Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de 
ele alınacak olan Yargı Reformu 
Tasarısı’nda Adalet Çalışanlarının 
bir bütün olarak yok sayıldığını 
savunan Başkan Efe, “Çalışanların 
fikri alınmadan hazırlanan bu ta-
sarıda çalışanlar için herhangi bir 
iyileştirme olmadığı gibi çalışanla-
rın önündeki tek görevde yüksel-

me hakkına da ket vurulmaktadır. 
Türk Büro-Sen gündemdeki Yasa 
Tasarısı için gerekli tüm girişimleri 
sürdürmekte ve bu olumsuzluğun 
tasarıdan çıkarılması için elinden 
gelen gayreti göstermektedir” ifa-
delerini kullandı. 

BİR PAKETTE ADALET PERSONELİ 
İÇİN ÇIKARILMALI

Adalet personeliyle ilgili istek-
lerini sıralayan Başkan Efe, şun-
ları söyledi, “Adalet çalışanlarının 
Görevde Yükselme sınavında mü-
lakatın kaldırılması, 3600 ek gös-
tergeden Adliye Çalışanlarının da 
yararlandırılması, Yardımcı Hiz-
metlilerin Genel İdare Hizmetler 
sınıfına geçirilmesi, ücret adalet-
sizliği, mesailerin tam ve zamanın-
da ödenmesi, yolluk ücretlerinin 
artırılması, can güvenliğinin sağ-
lanması gibi birçok sorunu çözüm 
beklemektedir.  Bugüne kadar çı-
kartılan yargı paketlerinde adalet 
çalışanları için bir iyileştirme yapıl-
maması on binlerce adalet çalışa-
nını üzmüş ve Adalet Bakanlığına 
küstürmüştür. Adalet çalışanları, 
kendileri içinde bir Yargı Paketi 
çıkartılmasını beklemektedir. Bu 
istek ve düşüncelerle yeni adli yılın 
tüm Adalet Çalışanları başta olmak 
üzere, tüm üyelerimize, yargı ca-
miasına ve aziz milletimize hayırlı 
olmasını diler, Türk Büro-Sen ola-
rak tüm çalışanların işlerinde ko-
laylıklar dileriz.”
n HABER MERKEZİ

Konya’da yaşayan oğlunun, 
tartıştığı gelinin öldürmek için 
Aksaray’a gittiğini öğrenen 
annenin ihbarı üzerine, Aksa-
ray’da durdurulan şüphelinin 
kullandığı otomobilde av tüfeği, 
fişek ve bıçak ele geçirildi, sürü-
cü gözaltına alındı.

İddiaya göre, Konya mer-

kezdeki Köprübaşı Mahallesi’n-
de yaşayan K.Ç. ile boşanma 
aşamasında olduğu kocası K.Ç. 
arasında tartışma çıktı. Tartış-
manın büyümesi üzerine K.Ç, 
çocukları A.E.Ç. ve A.Ç’yi de 
alarak Aksaray’da bulunan baba 
evine geldi.

Bu durumu öğrenen kadının 

kocası K.Ç, evinde bulanan ruh-
satlı av tüfeğini alarak yola çık-
tı. Oğlunun da Aksaray’a doğru 
gittiğini ve gelinini öldüreceği 
korkusuna kapılan anne, duru-
mu polis ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen Aksaray 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Konya-Aksaray kara yolunda-

ki kontrol noktasında şüpheli 
K.Ç’nin kullandığı otomobili 
durdurdu.

Otomobilde yapılan ara-
mada, av tüfeği, fişek ve bıçak 
bulundu, sürücü K.Ç. gözaltına 
alındı. Emniyetteki işlemlerin 
ardından K.Ç, serbest bırakıldı.
n AA

Suç örgütü lideri 
çatıda yakalandı 

Firar edip eşini 
öldüren zanlı yakalandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele (KOM) Şubesi ve 
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi 
ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 
ve hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza 
Mahkemesince “organize suç ör-
gütü kurmak, yönetmek, yağma” 
suçlarından toplam 67 yıl kesin-
leşmiş ceza bulunan örgüt lideri 
Şahin Kavurmacı’nın (54) Çoğla-
ki Mahallesi 1214. Sokak’taki bir 
apartmanda kaldığını tespit etti. 
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 
operasyonda suç örgütü lideri Şa-
hin Kavurmacı, 5 katlı apartma-

nın çatısında saklanırken yakalan-
dı. Gözaltına alınan zanlı, Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolün-
den geçirildi. Hastanedeki işlem-
leri tamamlanan zanlı, Aksaray İl 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan Şahin Kavurmacı, suç örgütü 
kurmak, yönetmek ve suç örgütü 
kapsamında çeşitli olaylara karış-
mak, kişiyi hürriyetinden alıkoy-
mak gibi suçlar nedeniyle aldığı 
67 yıl hapis cezasını çekmesi için 
cezaevine teslim edildi.
n İHA

Afyonkarahisar’daki cezae-
vinden firar edip Konya’daki eşi 
Birsen Mıngır’ı pompalı tüfekle 
öldüren Ali Mıngır yakalandı. Po-
lis ekipleri, olay yerinden kaçan 
cinayet şüphelisi Ali Mıngır’ı, 
gizlendiği Karatay ilçesi Tatlıcak 
Mahallesindeki bir evde yakala-
dı. Evde yapılan aramada olayda 
kullanılan pompalı tüfek bulundu. 
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi’ndeki işlemlerin ardın-

dan adliyeye sevk edildi.  
Afyonkarahisar’daki ceza-

evinden firar eden Ali Mıngır, 
Konya’daki eşi Birsen Mıngır’ın 
kaldığı evi ateşe verip yangın 
nedeniyle evinden çıkan eşini 
pompalı tüfekle yaralamıştı. 112 
Acil Servis ekiplerince Konya Nu-
mune Hastanesine kaldırılan Bir-
sen Mıngır, hayatını kaybetmişti.  
Zanlı ise olay yerinden kaçmıştı.
n AA

Tuzlukçu ilçesinde otomobi-
lin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı. Hacı Abdullah 
Kale (23) idaresindeki 03 PS 216 
plakalı otomobil, Akşehir-Yunak 
kara yolunun 30. kilometresinde 
sürücünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kazada, otomobil sürücüsü Hacı 
Abdullah Kale ve araçta bulu-
nan Tarık Kale yaralandı. Akşe-
hir Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralılardan sürücü Kale, yapılan 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
dı. 
n AA

Konya’da yaralı halde bulu-
nan şahin tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye göre, Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar 8.Bölge Mü-
dürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi, 
Tömek Mahallesi’nde bir vatan-
daş tarafından uçamayan bir 
şahin bulunduğu bilgisinin ve-
rilmesi üzerine adrese gitti. Milli 

parklar ekipleri, yaralı ve hasta 
olduğu belirtilen şahini tedavi 
edilmek üzere Karatay Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Hekimliği’ne 
teslim etti. Şahinin tedavisinin 
tamamlanmasının ardından ye-
niden doğal yaşam alanına bıra-
kılacağı belirtildi.
n AA

Kulu ilçesinde trafik polis 
ekipleri tarafından plakasız, bel-
gesiz ve çalıntı motosikletlere 
göz açtırılmıyor. Kulu İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Trafik Amirliği 
ekipleri, ilçede son zamanlarda 
artan plakasız, ruhsatsız, belge-
siz motosikletlerin, trafiği tehli-
keye sokmaları nedeniyle 3 gün 
boyunca ilçe genelinde çalışma 
gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan 

çalışmalar ve uygulamalar doğ-
rultusunda, trafikte tespit edilen 
39 adet plakası olmayan, evrak 
ve belgeleri eksik olan motosikle-
ti, gerekli işlemleri uyguladıktan 
sonra çekici yardımıyla toplaya-
rak otoparka götürdü. Öte yan-
dan, Kulu genelinde bu tarz uy-
gulamaların bundan sonra da 24 
saat devam edeceği öğrenildi..
n İHA

Otomobil devrildi, 1 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralı bulunan şahin
tedavi altına alındı

Kulu’da ekipler plakasız 
motosikletlere göz açtırmıyor 
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Ribat’ta 7. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı
Ribat Eğitim Vakfı ile Ribat Aşe-

vi gerek Konya ve Türkiye geneli 
gerekse tüm mazlum coğrafyalarda 
insani yardım çalışmalarına bir yeni-
sini daha ekledi. Geleneksel sünnet 
şöleni ile ihtiyaç sahipleri ve yardım-
severleri buluşturan Ribat Eğitim 
Vakfı ile Ribat Aşevi işbirliğiyle bu yıl 
da onlarca çocuğun sünnet sevinç-
lerine vesile oldu. Aşevi binasında 
gerçekleştirilen 7. Sünnet şölenine 
çok sayıda misafir katılırken onlarca 
çocuk sünnet ettirildi. Sünnet töre-
nine çok sayıda yabancı uyruklu ço-
cuk da katıldı.

Her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen ve bu 7.’si organize edilen 
sünnet şöleninde konuşan Ribat Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Küçüktoka, “Ribat olarak 
bizler onlarca farklı alanda Allah rı-
zası merkezinde çalışmalarımızı sür-

dürüyoruz. Geçtiğimiz Kurban Bay-
ramı ve sonrasında başta Konya ve 
Türkiye olmak üzere tüm dünyada 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşa-
rak ihtiyaçlarını giderdik.. Şimdi de 

sünnet şölenimiz ile kardeşlerimizi 
sevindirdik. Bu şöleni de yıllardır 
gelenek haline getirdik. Bugün de 
çocuklar aileleriyle birlikte bura-
ya gelerek bu sevinci yaşadılar. Bu 

merasimler maddi kaynak ile ger-
çekleşiyor. Çok sayıda hayırsever bu 
sevince ortak oldu. Allah hepsinden 
razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum” dedi.

Etkinliğin amacına da değinen 
Küçüktoka, “Hz. İbrahim(As)’den 
beri tevatür olarak bize aktarılan bu 
sünneti yıllardır neslimiz yapmış. Biz 
de Ribat Eğitim Vakfı olarak bunu 

geleceksel olarak uzun yıllardır de-
vam ettiriyoruz. Bu çocuklara hem 
bu şölende oyuncak vererek hem de 
kıyafetlerini temin ederek bu mutlu-
luğu yaşatıyoruz. İhtiyaç sahibi kar-
deşlerimizi hayatın hiçbir alanında 
yalnız bırakmayacağımızı da gösteri-
yoruz” diye konuştu.

Öte yandan sünnet etkinliğinde 
çocuklara oyuncak ve kıyafet de he-
diye edilirken sünnet olan çocuklar 
ile bir de şehir turu yapıldı. Ayrıca 
Büyükşehir Belediyesi Mehteran 
takımı şölende birbirinden güzel 
eserleri seslendirerek alkış topladı. 
Sünnet şöleninin önümüzdeki yıl 
da devam edeceği belirtildi. Ribat 
Aşevinde gerçekleştirilen sünnet 
şölenine Ribat Eğitim Vakfı Başkanı 
Mehmet Küçüktoka, yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Zabıta Daire Başkanı 
Yavuz Kızılaslan, Büyükşehir 
ve Karatay Belediyesi Zabı-
ta personeli; Zabıta Haftası 
dolayısıyla  Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret 
etti. Zabıta Haftası’nı kutlayan 
Başkan Kılca, “Zabıtalar bele-
diyelerin halka yansıyan yüzü, 
belediyelerin halkla doğrudan 
temasıdır” dedi.

1-7 Eylül tarihleri arasında 
kutlanan Zabıta Haftası kapsa-
mında Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Zabıta Daire Başkanı 
Yavuz Kızılaslan, Şube Müdü-
rü, Zabıta personelleri ile Ka-
ratay Belediyesi Zabıta Teşki-
latı Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’yı ziyaret etti. 

Gerçekleştirilen ziyaretten 
dolayı teşekkür eden Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Zabıta Teşkilatı’nın 193. 
kuruluş yıldönümünü tebrik 
ederek çalışmalarında başarı-
lar diledi. 

ZABITA EKİPLERİ KENTİN 
HUZURU İÇİN ÇALIŞIYOR 
Şehrin huzuru için görev 

yapan zabıtanın Konya’nın 
sokaktaki yüzü olduğunu dile 
getiren Başkan Hasan Kılca, 
“Konyamızın ve Karatayımı-
zın güzelliklerini hep birlikte 
çalışarak korumak zorundayız. 
Sizler kentin düzeni, huzuru 

için özveriyle çalışıyorsunuz.  
Zabıtalar, belediyelerin halka 
yansıyan yüzü, belediyelerin 
halkla doğrudan temasıdır. İş 
yükünüz ağır ve çok önemli. 
Zabıta arkadaşlarımıza çalış-
malarından dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi.

ZABITA TEŞKİLATI’NIN 
BİRLİK VE BERABERLİĞİ 

ÖRNEK OLUYOR
Başkan Kılca, Büyükşehir 

Belediyesi ile birlikte ilçe be-
lediye zabıtalarının da uyum 
içerisinde hareket etmesinin 
sahada denetimin daha ve-
rimli bir şekilde yapılmasına 
vesile olduğunu dile getirerek; 
ortaya çıkan birliktelik ruhuy-
la beraber Konya’nın düzen, 
intizam ve huzur şehri olarak 
Türkiye’ye örnek olmaya de-
vam edeceğini söyledi.  

KONYA’YA EN GÜZEL 
HİZMETİ VERMEK İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ
Konya Büyükşehir Zabıta 

Daire Başkanı Yavuz Kızılas-
lan ise belirlenen hedeflere 
ulaşmak, Konyalılara en iyi ve 
en doğru hizmeti verebilmek 
için Zabıta Teşkilatı olarak bir-
lik, beraberlik ve uyum içinde 
çalıştıklarını belirterek verdiği 
desteklerden dolayı Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca’ya teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Zabıta Teşkilatı’ndan 
Başkan Kılca’ya ziyaret

Mahallî sanatçı Ahmet Özdemir, Konya Aydınlar Ocağı’nda anıldı.  Konya Büyükşehir Belediyesi eski Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, “Özdemir Konyalı’nın ittifakla sevdiği kişiydi. O tek başına orkestraydı” dedi 

‘Sanatçı Ahmet Özdemir 
tek başına orkestraydı’

Halk arasında “Kör Ahmet” 
olarak bilinen Sanatçı Ahmet Öz-
demir, Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
vefatının üçüncü yılında dualar, 
türküler ve hatıralarla yâd edildi.

Türk Halk Edebiyatı alanın-
da araştırmalar yapan eğitimci 
Betül Bolat, Sanatçı Ahmet Öz-
demir’le ilgili üç farklı yerde, üç 
farklı kaynak ve şahısla yaptığı 
derleme çalışmasından notlar 
aktardı. 
GÖZLERİNİ HASTALIKTAN DEĞİL 

NAZARDAN KAYBETMİŞ
“Dünya Gözüyle Değil Gönül 

Gözüyle Gören Adamın Hikâye-
si” başlıklı sunumunda Ahmet 
Özdemir’in, Cumhuriyet’in 10. 
Yılı’nda 1933’te Bilâl Hocalar sü-
lalesinin hanesinde doğduğunu 
belirten Betül Bolat, “Baba İsma-
il Ali Özdemir, anne Emine Öz-
demir’dir. Boncuk gözlü Ahmet 
Özdemir, gözlerini bana çiçek 
hastalığından değil yedi aylıkken 
nazardan kaybettiğini anlattı.

Küçük Ahmet masmavi gök-
yüzünü, rengârenk çiçekleri, 
yeşil çimenleri göremeyecek-
tir amma kendi işinde neşeli 
bir dünyaya koşacaktır. Ahmet 
Özdemir gözleri görmemesine 
rağmen bir kenarda oturmuyor 
mutfakta annesine, sanayide ba-
basına yardım ediyor. Ev halkıda 
ona engelli muamelesi yapmaz 
ve sorumluluk verir. Psikolog-
lar bana hak verecektir. Ahmet 
amca öz güvenini küçük yaşta al-
dığı sorumluluklara borçlu ben-
ce. Daha çocukken Şeref Nalçacı-
gil gibi komşularının havuzlarını 
para karşılığında doldurup kendi 
kazancını sağlar” dedi.

REPERTUARINDA 5 BİN THM 

TÜRKÜSÜ VARDI
Ahmet Özdemir’in 7-8 yaşla-

rında okula gitmeye ve Kur’an-ı 
Kerim okumaya başladığını ifade 
eden Bolat, Güvenç Köyüne ilk 
akümülatörlü radyoyu muhtar 
olan babası Ali Özdemir’in aldı-
ğını belirterek “Sesi güzel Zehra 
teyzesinden, enstrüman çalan 
ağabeyi, amca ve dedesinden 
müzik yeteneğini alan Ahmet 
Özdemir, ilk kez teneke çalarak 
ekoyu farkeder. Ve ailesinin ha-
fız olması yönündeki ısrarlarına 
rağmen artık müzik kendisinin 
hayat felsefesidir” diye konuştu. 
Bolat, Ahmet Özdemir’in THM 
repertuvarında 5000 türkü bu-
lunduğunu ve söz ve müziği 
kendisine ait 100 türküden hariç 
derlediği türkülerinin de oldu-
ğunu dile getirerek kendisinin, 
ud’la plak yapan tek kişi oldu-
ğunu ve 365.827 tane kız evlen-
dirdiğini ifade ettikten sonra ko-
nuşmasına şu sözlerle son verdi: 
“1994 yılından itibaren yaklaşık 
500 açık hava konserine katılan 
Özdemir için 1994 yılı kendisi-
nin içkili meclislerden kurtulma-

sı adına bir milat gibidir. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kendi oturduğu Saray Sokağın 
adı ‘Ahmet Özdemir Sokak’ ola-
rak değiştirilir.”
SANATÇI AHMET ÖZDEMİR TEK 

BAŞINA ORKESTRAYDI
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi eski Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet 
Köseoğlu da, Kör Ahmet ile ilgili 
ilginç hatıralarını anlattı. 

Konuşmasına “Ahmet Öz-
demir Konya’nın tam rengiydi. 
Dedikoduyu hiç sevmezdi. Do-
layısıyla hasetliği de yoktu. Oğlu 
Zeki ile birbirlerinin tamamlayı-
cısıydılar” diye başlayan Ahmet 
Köseoğlu, Ahmet Özdemir’in 
“Kör Ahmet” ile yâni kendisiyle 
barışık birisi olduğunu söyledi. 
Köseoğlu ayrıca, şunları dile ge-
tirdi: “Konyalı’nın ittifakla sevdi-
ği kişi sayısı azdır. Konyalı yer-
leşik bir medeniyetin insanıdır. 
Dolayısıyla ittifakla sevdiği bir 
isimdir Ahmet Özdemir. Ahmet 
abi aynı zamanda meddahtır ve 
şov adamıdır. Televizyonda ve 
konserlerinde anlattığı şeylerin 

çoğu kurguydu. Kıvrak zekâsı 
ve pratik aklıyla hemen kur-
gular ve o anda hemen söyler-
di. Tam bir Konya sevdalısıydı. 
Buna hiç şüphe yok. 1994’da 
Altınbaşak Kültür Erkinlikleri’ni 
başlattık ve 95’de de Ahmet Öz-
demir’i sahneye çıkardık. Konya 
Milli Fuarı’ndaki açık anfi tiyat-
rosunda 8-10 bin kişinin kendi-
sini seyrettiği o tarih ve o gün 
Konyalı’nın kendisiyle barıştığı 
gündür. “Ben sarhoşlara meze 
olmaktan bıktım” diyen Ahmet 
Özdemir, 1994’de o ortamlar-
dan kurtulmuştu. 2016’ya ka-
dar bu tip işlere gitmemiş oldu. 
Ahmet Özdemir aynı zamanda 
Konyalı’nın ittifakla sevdiği ki-
şiydi. O gerçekten tek başına bir 
orkestraydı.”
SANATÇI AHMET ÖZDEMİR İÇİN 

HATİM DUASI YAPILDI
İl Halk Kütüphanesi’nde 

gerçekleştirilen anma progra-
mında Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü, Betül Bolat’a “Sosyal Ya-
şam ve Kadın” kitabını hediye 
ederken TYB Konya Şubesi eski 
Başkanı Ahmet Köseoğlu’na da 
“Büyük Selçuklu Mirası” adlı 
eseri armağan etti. Muhabir 
Ferit Hepokur da, Ahmet Öz-
demir’in kendi nişan yüzüğünü 
taktığını ve gariban babası oldu-
ğunu söyledi. Sohbet, Din Kül-
türü Bilgisi Öğretmeni Mustafa 
Karaçelebi’nin Hatim Duası, söz 
ve müziği Ahmet Özdemir’e ait 
Konya Türküleri’nin çalınması, 
M. Sinan Ümit’in Konya Hel-
vası armağanı ve toplu olarak 
çekilen hatıra fotoğrafıyla son 
buldu.
n HABER MERKEZİ
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‘Üniversite çalışanlarının hakları gaspediliyor!’
İyi Parti Konya Milletvekili Fah-

rettin Yokuş, kamu görevlilerinin 
mali haklarının düzenlenmesi ama-
cıyla Meclis Başkanlığına kanun 
teklifi verdi. 2547 Sayılı Kanunun 
Yükseköğretim kurumlarında Dö-
ner Sermaye İşletmeleri kuruluş, 
işletme ve yürütme faaliyetlerini 
düzenleyen 58. maddesinin Dö-
ner Sermaye Gelirlerinden kurum 
çalışanlarına yapılacak katkı payı 
ödemelerini düzenleyen (d) ve (e) 
maddelerinde 11/10/2011 tarihli 
ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci madde 
(f) bendinde, ‘personel’ ibaresinin 
‘öğretim elemanlarına’ şeklinde; 
‘memurlara ve sözleşmeli perso-
nele ödenir’ ibaresinin de ‘ödenir’ 
şeklinde değiştiğini belirten İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
bu değişikle birlikte yükseköğretim 
kurumlarında çalışan idari persone-
lin kurumlarına sağladıkları katkı ve 
değerlerin yok sayıldığını söyledi. 

Yokuş, kapsamlı olarak hazır-
ladığı kanun teklifine ilişkin, “Yük-
seköğretim kurumlarının vazge-
çilmez 3 ana unsurundan biri olan 

idari ve teknik personelin varlığını, 
kurumlarının işlerliğine sağladık-
ları katkıyı görmezden gelmek söz 
konusu bile olamayacağı gibi ku-
rum çalışanları arasında akademik 
personelin yararlandırıldığı döner 
sermaye katkı payı ödemelerinden 
idari ve teknik personelin yine kat-
kısı oranında yararlandırılmaması 
insan haklarına aykırı, anayasanın 
eşitlik ilkesine ve adil gelir paylaşı-
mı anlayışına ters, çalışma barışını 
ve huzurunu bozan, demokrasi ile 
de bağdaşmayan ve savunulması 
imkan dahilinde olmayan bir uygu-
lamadır. Söz konusu yanlış uygula-
manın bir an önce sonlandırılması 
gerekmektedir. Bahse konu KHK 
nın ilgili maddesinin iptali ve eski 
haline dönüştürülmesi yönünde 
yapılacak düzenleme ile herhangi 
bir bütçe gereksinimi olmaksızın 
düzenli döner sermaye geliri olan 
yükseköğretim kurumlarında aka-
demik personel için halen devam 
eden “ek ödeme” uygulamasının 
yanı sıra katkı payı ödemesinin aynı 
şekilde idari ve teknik personele 

tekrar başlatılmalıdır” dedi.
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ 

DÖNER SERMAYE HAKKI 
ENGELLENMEMELİ

Yokuş, Döner sermaye işlet-
meleri olmayan yükseköğretim 
kurumlarında da en kısa zamanda 
döner sermaye işletmeleri kurul-
ması ve düzenli olarak gelir getirici 
yapıya kavuşmalarının sağlanması-
na yönelik yaptığı açıklamada; “ Bu 
konuda gerekli girişimlerin başlatıl-
ması ve yükseköğretim kurumla-
rında çalışan idari ve teknik perso-
nelin diğer kurum çalışanları ile eşit 
düzeye getirilebilmesi noktasında 
bir aşama kaydedilmesi elzemdir. 
Bu haksızlığın giderilmesi toplum 
huzuru, çalışanların refahı, aidiyet 
duygularının kazandırılması, sosyal 
ve eşitlikçi devlet ilkesine uygun 
düzenlemelerin gerçekleştirilme-
sine yönelik bir girişim olarak yük-
seköğretim kurumlarımızda çalışan 
yükseköğretim personeli on binler-
ce kamu çalışanının haklı talebi ve 
beklentisidir” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, öğrencilere 
pratik ve teorik eğitimin birarada verildiği bir eğitim merkezi haline getirileceği belirtildi 

‘Pratik ve teorik 
eğitim merkezi olacak’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Sarıcalar Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nde; Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ile Dr. Peter 
Bohlen, Konya Önder Çiftci Derne-
ği Danışmanı Eicke Johnsen, Deula 
Eğitmenleri Chetana Siddappa, Rolf 
Sieling; KÖCD Başkanı M. Erol Sö-
zen, TARMAKBİR Başkanı Şenol 
Önal, TYAB Başkanı Hacı Ömer 
Güler, Hüseyin Doğançukuru, Ka-
ratay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker, Cihanbeyli Ziraat Odası 
Başkanı Veysel Akbulut, Karapı-
nar Ziraat Odası Başkanı Durmuş 
Üner, Prof. Dr. Ahmet Cuma ve SÜ 
Sektörel Hizmetler Koordinatörü 
Dr. Bilgehan Yabgu incelemelerde 
bulundu.  Selçuk Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Sarıcalar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi; Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Ma-
rakoğlu ve Zootekni Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat tarafın-
dan tanıtıldı.

 Sarıcalar çiftliğinde öğrencilere 
hem pratik hem de teorik eğitimi 
bir arada sunmayı amaçladıklarını 
söyleyen Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
uygun altyapı ile eğitim ve öğretime 
en kısa sürede başlayacaklarını dile 
getirdi. Ekibe hedeflerini de aktaran 
Rektör Şahin “Öğrencilerin eğitim 
almaları için bir altyapı oluşturma 

isteğimiz var. Üniversitemizde olan 
sıkıntı devamlılık sıkıntısı onun için 
bu projeyi çiftçilerin tarafı güçlü bir 
şekilde hükümetle de ilişkilendirip 
devletin de elinin burada olmasını 
arzu ediyoruz. Ayrıca 50 - 60 kişi-
nin konaklayabileceği otel veya yurt 
planlarımızda projemizin arasında 
var. İçine tarım aletlerini koyacağı-
mız büyük hangarlar düşünüyoruz. 
Niyetimizi ve hedefimizi söylüyoruz 

ki planlamaların oluşması bu şekil-
de devam etsin. Yatılı olarak eğitimi 
buraya taşımayı düşünüyoruz, öğ-
rencilerin hem pratik hem de teorik 
olarak bütünleşeceği bir yer olması-
nı istiyoruz” diye konuştu.

Sarıcalar çiftliği hakkında bilgi-
lendirmede bulunan Prof. Dr. Ta-
mer Marakoğlu “Şuan için üretim-
de olan arpa, buğday, mısır, yonca, 
badem ağaçları var. Toprak oldukça 
verimli, lineer pivot sulama siste-
miyle de ürünlerimizi sulamakta-
yız” şeklinde konuştu.

Sahada traktör ve teknik ekip-
man ile toprak incelemesinde bu-
lunan ekip, Selçuk Üniversitesi ile 
yapılacak olan proje ve çalışmalarla 
ilgili teknik bir toplantı gerçekleşti-
rildi. Ziyaret ve toplantıların sonra-
sında Alaeddin Keykubat yerleşkesi 
de ekibe gezdirilerek üniversitemi-
zin tanıtım da yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Halkapınar Kaymakamı Yu-
nus Emre Bozkurtoğlu, ilçede 
görev yapan öğretmen ve idareci-
lerle 2019-2020 Eğitim Öğretim 
Dönemi Planlama Toplantısına 
katıldı. İlk olarak Halkapınar Ya-
tılı Bölge Ortaokulu (YBO) Pan-
siyon yemekhanesinde düzenle-
nen kahvaltı programına katılan 
Bozkurtoğlu, daha sonra YBO 
Konferans Salonunda düzenle-
nen ‘2019-2020 Eğitim Öğretim 
Dönemi Planlama Toplantısına’ 
katıldı.

Eğitimde akademik başarı-
nın yanında sosyal başarının da 
önemli olduğunu vurgulayan Boz-
kurtoğlu, burada yaptığı konuş-
masında, “Eğitimde matematiği, 

Türkçeyi, fiziği, kimyayı öğretmek 
kadar, kurallara uyan bireyler, 
çevresi ile uyumlu, kültürel ve ah-
laki açıdan doğru yetişmiş nesil-
ler, gelişime ve çağın gerektirdiği 
değişime açık özgür ve çağdaş 
bireylerin yetiştirilmesi de bir o 
kadar önemlidir” dedi.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saffet Çağlar da okulların 
fiziki açıdan ve öğretmen açısın-
dan herhangi bir eksiğinin bu-
lunmadığını, 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Dönemine hazır olduk-
larını söyledi. Toplantıya İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Halit Kütah-
ya, okul idarecileri ve ilçede görev 
yapan öğretmenler katıldı.
n AA

Aksaray’ın Eskil ilçesinde ya-
şayan ve ilçenin fahri bekçilik gö-
revini üstlenen Down Sendromlu 
genç, ilçe kaymakamından başarı 
belgesi aldı. Eskil ilçesinde yaşa-
yan ve ilçe halkının çok sevdiği 
Down Sendromlu 26 yaşındaki 
Fatih Mutlu geçtiğimiz günlerde 
ilçenin fahri bekçisi olarak seçil-
miş ve kendisine bekçi kıyafeti 
verildi. Bunun üzerine fahri bek-
çilik görevini yürüterek vatan-
daşlardan büyük beğeni toplayan 
Fatih Mutlu, Eskil Kaymakamı 
Emine Karataş’tan başarı belge-
sini aldı. 

Başarı belgesinden dolayı son 
derece memnun olduğu gözlenen 
down sendromlu Fatih Mutlu’nun 

babası Mehmet Mutlu, Kayma-
kam Karataş’a teşekkür ederek, 
“Benim çocuğum Allah’ın takdiri 
ilahisiyle Down sendromlu ola-
rak dünyaya geldi. Hiç kimseye 
hiçbir zararı olmayan, anasından 
doğduğu gibi saf ve temiz olarak 
kaldı. Daha öncesi Kaymakamı-
mız Büşra Karaalioğlu Hanım, 
evladıma polislerle yakın arka-
daşlığından dolayı polis üniforma-
sı hediye etmiş ve giymesine izin 
vermişti. Şimdiki kaymakamımız 
Emine Karataş hanım da oğlumu 
çok mutlu etti. Kaymakamımıza 
teşekkür ediyorum, Allah kendi-
sinden razı olsun, Allah onları da 
mutlu etsin” dedi.
n İHA

Kaymakam Bozkurtoğlu
eğitimcilerle toplantı yaptı

Özel fahri bekçiye
başarı belgesi verildi SÜ’de 2. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi başladı

Selçuk Üniversitesi Mantar-
cılık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  tarafından, Selçuk Üni-
versitesi Rektörlüğü, TÜBİTAK, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuklu Belediyesi desteğiyle 
2. Uluslararası Avrasya Mikoloji 
Kongresi (EMC’19) düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde gerçekleşen kong-
reye; Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ka-
ğan Karabulut, Kongre Başkanı 
Mantarcılık Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Gıyasettin Kaşık, Fen Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kü-
çüködük, Ahmet Asan, Mitko 
Karadelev, Boris Assyov, Yusuf 
Uzun, akademisyenler  katıldı.

kongrenin açılış konuşması-
nı yapan Kongre Başkanı Man-
tarcılık Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Gıyasettin Kaşık, “Ülkemizde, 
ilki Manisa’da  yapılan Mikolo-
ji kongresini 2’ncisi Uluslarası 
Mikoloji Kongresi’ni Konya’da 
gerçekleştirmekten gurur du-
yuyoruz. Mikoloji konusunda 
bütün bilim insanlarının bir 
araya gelerek fikir alışverişinde 

bulunması, bu alanın gelişmesi 
için önemli bir aşama, önemli 
bir konudur.  Kongremizde nor-
mal bildirilerin dışında bir de bir 
‘Mikoloji ve Geleceği’ isimli otu-
rum yapmayı planladık. Üniver-
sitemiz açısından baktığımızda 
Türkiye’de 1989’da ilk Man-
tarcılık Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin kurulduğu üniver-
sitedir. Ordan bu yana çalışma-
larımız devam ediyor. Özellikle 
son dönemde  Rektörümüz Prof. 
Dr.  Mustafa Şahin’in katkılarıy-
la önemli derecede alt yapımızı 

tamamlamış bulunmaktayız. 
Fen Fakültesi Dekanının da bize 
sağladığı alan imkanıyla yerle-
şim açısından  Fen Fakültesinin 
epey bir kısmını kullanıyoruz. 
Böyle olunca  mantarcılıkta Tür-
kiye’de sözü edilen yer olduk” 
şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Mantar-
cılık Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin Türkiye’nin ilkle-
rinden biri olduğunu ifade eden  
Fen Bilimleri Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Mustafa Küçüködük,  
2. Uluslararası Avrasya Miko-

loji Kongresi’nin hayırlı olması-
nı dileyerek başta Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin olmak üzere 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini belirt-
ti.

Selçuk Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, “Selçuk Üni-
versitesi büyük bir üniversite. 
Örgün eğitimde öğrenci sayı-
sıyla 2. büyük üniversitedir. Bu 
üniversitenin Fen Fakültesi de 
en köklü fakültelerimizden bir 
tanesidir.  Bu fakültemizde de 
çok kıymetli hocalarımız güzel 
işler yapıyolar. Bu kongrede 
onların düzenlediği uluslararası 
kongrelerden bir tanesidir. 2. 
Uluslararası Avrasya Mikoloji 
Kongresinin başarılı  geçmesini 
diliyorum” dedi.

Açılış programında plaket 
takdimi gerçekleştirildi. Davet-
li konuşmacılar oturumunda; 
Ahmet Asan, Mitko Karadelev, 
Boris Assyov ve Yusuf Uzun su-
numlarını gerçekleştirdiler. 2. 
Uluslararası Avrasya Mikoloji 
Kongresi 3 gün boyunca devam 
edecek.
n HABER MERKEZİ
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Tasarımının kalbine sürücüyü ve sürüş keyfini koyan Alfa Romeo, Stelvio ile kuralları yeniden yazıyor. 
Güvenli sürüş ve konfordan ödün vermeyen tasarımı ile dikkat çeken Stelvio, büyük ses getireceğe benziyor 

Mükemmellik 
zirve yaptı

Alfa Romeo, her zaman tasarı-
mının kalbine sürücüyü ve sürüş 
keyfini koyan eşsiz otomobiller or-
taya koydu. Bugün Stelvio ile Alfa 
Romeo, markanın kendine has 
özellikleriyle tasarlanan bir SUV ile 
107 yıllık görkemli tarihinde yeni 
bir sayfa açmış durumda. Araç, il-
hamını gezegenin en güzel ve çekici 
yollarından biri olarak görülen ve 
art arda sıralanan 75’ten fazla kes-
kin viraja sahip efsanevi dağ geçi-
dinden alıyor. Çünkü, bir otomobil 
rengini asıl virajlarda belli eder. İşte 
Alfa Romeo’nun üstünlüğü de tam 
buradan geliyor. Alfa Romeo Bayisi 
Koyuncu Otomotiv’de satışa sunu-
lan Stelvio, mükemmel sürüş dene-
yimi yaşamak isteyenleri bekliyor. 

KURALLARI YENİDEN YAZIYOR 
Mükemmel sürüş keyfi veren 

Stelvio’yu test ettik. Sürüşümüzden 
elde ettiğimiz bilgiler doğrultusun-
da aktaracaklarımız, Stelvio alacak 
sürücülere ilham verecektir. Stel-
vio, başka hiçbir SUV’da olmayan 
zıtlıkları bünyesinde mükemmel 
birleştiriyor. Sürüş yüksekliği ve 
oturma düzeni, sürücünün tercihle-
riyle uyumlu bir şekilde harmanla-
nıyor. Araçta tasarımsal olarak spor-
tif bir anlayış hakim. Stelvio’nun dış 
görünümünün altında, son model 
sürüş keyfi sunan bir Giulia yer alı-
yor. Yani Stelvio, spor sedanların en 
güncel performansıyla bir SUV’nin 
yük kapasitesini ve çok yönlülüğü-
nü bir araya getiriyor.  Daha azıyla 
yetinmeyecek kullanıcılar için ideal 
otomobil haline gelme hedefiyle sı-
nıfının kurallarını yeniden yazıyor.

İÇİDEKİ TUTKUYU KEŞFET
Araç, bünyesinde önemli bir 

teknoloji ve performans barındırı-
yor. Bu da sürücüye oldukça keyif 
veriyor. Stelvio’nun kalbinde, tama-
men alüminyum bir krank karteri-
ne sahip 280 hp benzinli bir motor 
yer alıyor. Sonuç olarak hafiflik ve 
performans aynı araçta toplanırken, 
çevreye duyarlı olması da önemli bir 
avantaj olarak ortaya çıkıyor. 

Motorda akıcılık, konfor ve per-
formans anlamında aracın tepkileri-
ni en iyi hale getiren son teknoloji 
ile Q4 sistemi ve 8 vitesli otomatik 
şanzıman bir arada kullanılıyor.

VİRAJLARA USTA ELİ DEĞİYOR
Stelvio’nun her bir çizgisi Alfa 

Romeo’nun “gerekli güzelliği” ya-

kalamak için ödün vermeyen ara-
yışına tanıklık ediyor veya başka 
bir deyişle fonksiyonun doğuşunu 
şekillendiriyor. Bu yüzden SUV’nin 
sağlam ve geniş oranları, markanın 
tanımlayıcı özellikleriyle beraber 
çarpıcı, yeni bir uyum ortaya koyu-
yor. Ön kısımda yer alan kontürler, 
aracın hacmine rağmen ve Alfa’nın 
kendine özgü üçgen ızgarasından 
ödün vermeden birinci sınıf bir 
sürtünme katsayısı sağlıyor. Şim-
diye kadar bu yükseklikteki hiçbir 
aracın böyle bir sportif dinamizme 
sahip olmaması da şaşırtıcı değil. 
Yanlardaki kıvrımlı kaslı görünümü 
sayesinde araç, duruyorken bile ileri 
fırlıyor gibi görünüyor.  

Aslında Stelvio, direksiyona 
geçmeden önce bile nabzınızı artı-
ran statik bir dinamizmle dikkatleri 
çekiyor.

YENİ BİR ZİRVE YAPTI
Stelvio ile birlikte Alfa Romeo 

tarzı, yeni bir zirveye ulaşmış du-
rumda. Stelvio, alan ve malzeme 
uyumunun yansıttığı zarif iç tasarı-
mıyla dikkatleri üzerinde topluyor. 
Alfa Romeo geleneğine uygun ola-
rak sürücü aracın merkezine otu-
ruyor ve tipik olarak çepe çevre sa-
ran - ama yükseltilmiş olan - sürüş 
pozisyonundan, araç içi kontroller 
ve önündeki yola tamamen hâkim 
olarak insan ve makinenin kusur-
suzca bir araya gelmesini sağlıyor. 
Stelvio’nun yerleşim konforu yolcu-
ları da sarıyor. Böylece Stelvio, kon-
forlu ve güvenli bir sürüş sunarken, 
yolcuların daha mutlu olmalarını 
sağlıyor. 

FARKLI BİR YOLCULUK
Alfa DNA sürüş modu seçicisi-

ni açarak yol veya sürücünün mo-
duna göre mükemmel ayar sunan 
Stelvio, sürüşü keyifli hale getiriyor. 
Aracın dinamik performansını ta-
mamen değiştiren üç farklı sürüş 
modu seçeneği sunan Stelvio’da 
yapılan ayarlamalar, motorun tork 
eğrisini, Pre-Fill sistemiyle frenle-
ri, şanzıman mantığını, hızlanma 
tepkisini, stabilite kontrol sistemini 
(ESC) ve çekiş kontrolünü (ASR) et-
kiliyor. Böylece üç belirgin özelliğiy-
le her yolculuğun modunuza uyma-
sını sağlayan bir araç ortaya çıkıyor. 

TEK BİR HAREKETLE HÜKMEDİN
Elektronik sistemi, her modern 

otomobilin ayrılmaz bir parçasıdır 

ve birkaç yıl öncesine kadar imkan-
sız zannedilen performans, güvenlik 
ve sürüş keyfi seviyelerini sunmaya 
yardımcı olur.  Stelvio, tüm bunların 
ötesinde, dört çeker sistemin avan-
tajlarını yalnızca arkadan itişli sis-
temlerin sunabileceği sürüş keyfiyle 
birleştiren, isteğe bağlı yenilikçi bir 
sistem olan Q4 teknolojisiyle dört 
çeker sistemden yararlanıyor.  Q4 
sistemi, Alfa Romeo’nun özel tek-
nik gereksinimlerini karşılamak için 
tasarlanmış etkin bir ara şanzıman 
ve ön diferansiyel içerir ve özellikle 
kompakt, hafif yapısıyla yüksek tork 
seviyelerinin üstesinden gelir.  Her 
türlü yüzeyde yol tutuşunu ve kav-
ramayı maksimize etmek için yol 
koşullarını ve sürüş stilini sürekli 
gözlemleyerek, ön ve arka akslarda-
ki tork dağılımını optimize ederek 
çalışır. Q4 sistemine sahip Stelvio, 
normal koşullarda torkun yüzde 
100’ünü arka aksa göndererek ar-
kadan itişli bir araç gibi davranır. 
Fakat eğer sistem arka tekerleklerde 
kayma tespit ederse, torkun yüzde 
50’sine kadar olan kısmını gerçek 
zamanlı bir şekilde ön aksa transfer 
eder.   Sonuç, her yerde mükem-
mel performans: Keskin bir virajda, 
sathı bozuk bir yolda, karla kaplı bir 
düzlükte veya yağmurlu havada vi-
raj alırken Q4 sistemiyle, ihtiyacınız 
olduğunda daha fazla stabiliteye ve 
her zaman maksimum performansa 
sahip olabiliyorsunuz. 

GÜVENLİ YOL İÇİN
Stelvio’da riskleri engellemek 

ve tehlikeleri önlemek için farklı 
düzeylerde sezgisel sürüşe katkıda 
bulunan aktif güvenlik sistemleri 
üst seviyede ortaya konmuş du-
rumda.   Entegre Fren Sistemi (IBS) 
Frenleme sisteminin ve stabilite 
kontrol sisteminin fonksiyonlarını 
bir araya getiren elektromekanik bir 
mekanizma olarak dikkat çekiyor. 
Pedaldan yüksek hassasiyetli fren-
leme girdilerini sunar, ABS devreye 
girdiğinde meydana gelen titreşimi 
keser ve sadece 39 metrede Stel-
vio’yu 100 km/s hızdan durur hale 
getirmek için güçlü, tepkisel frenle-
me sistemiyle birlikte çalışıyor. 

Şerit Değiştirme İkaz Sistemi 
(LDW) Ön cama yüklü bir video 
sensörü yol yüzeyindeki şerit işaret-
lerini algılıyor ve eğer sürücü far-
kında olmadan şerit dışına çıkarsa 

veya sinyal işaretlerini kullanmazsa 
sürücüyü sesli ve görsel uyarılar-
la uyarıyor. Önden Çarpma Uyarı 
Sistemi (FCW) ve Otonom Acil Du-
rum Freni (AEB) Yaya tespit ve ak-
tif frenleme bulunuyor. Bu sistem, 
frenleme sisteminin gerektiği şekil-
de aktive edilmesinden önce, önden 
çarpma riskine karşı sürücüyü sesli 
ve görsel işaretlerle uyarıyor. Daha-
sı, şehir içinde 65 km/s hızın altında 
iken, aracın istikameti yönündeki 
yayaları tespit ediyor ve eğer sü-
rücü zamanında tepki veremezse 
otomatik olarak fren yapıyor. Kör 
Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ile Arka 
tampona yerleştirilen iki adet radar, 
aracın her iki tarafından, arkanızda 
kalan kör noktaları sürekli bir şe-
kilde gözlemliyor. Sistem, potansi-
yel bir risk durumunda, aracın iki 
yanındaki engellerin varlığıyla ilgili 
olarak sizi uyarmak için dikiz ayna-
larındaki uyarı işaretlerini harekete 
geçiriyor.

Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi 
(RCPD) ile de, siz yaklaşık 35 km/s 
hızın altında geri giderken aracını-
zın arkasındaki alanı gözlemler ve 
başka bir araç dik açılı bir şekilde 
yaklaşırsa sizi uyarıyor. Adaptif Hız 
Kontrolü (ACC) sistemi ile aracınızı 
sabit bir hızda tutabiliyor ve ön-
deki araçla olan mesafesini daima 
gözlemleyebiliyorsunuz. Eğer bu 
mesafe güvenlik eşiğinin altına dü-
şerse, sistem aracınızı yavaşlatarak, 
tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Adaptif 
Hız Kontrolü ile de önünüzdeki yol 
tekrar açılır açılmaz otomatik bir 
şekilde aracınızı seçilen seyir hızına 
döndürüyor.  

Yokuş İniş Kontrol Sistemi 
(HDC) ile, farklı yollarla otomatik 
bir şekilde frenleri çalıştırarak aşağı 
inen aracı sabit bir hızda tutabili-
yorsunuz. Bu şekilde, dik yamaç-
lardaki zayıf yol tutuşu koşullarında 
bile stabilite ve emniyet sağlanmış 
oluyor. Stelvio, karbon fiber tahrik 
mili ve kaput, kapılar, arka bagaj 
kapısı, ön ve arka kanatlar, motor 
ve süspansiyon için alüminyum gibi 
ultra hafif malzemelerin yoğun kul-
lanımıyla birinci sınıf bir güç-ağırlık 
oranı sunuyor. Sonuç; daha yüksek 
verimlilik, daha iyi sürüş dinamiği 
ve daha az yakıt tüketimi ve emis-
yonu
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bir hüzün vurdu yine taa içimde ki 
denizlere… Ne vuruştu ama… İçim-
deki bütün duygularımı umursama-
dan sağa sola savurdu. Hırpalanan, 
kanayan duygularım bir üzüntüyle 
çöktü kıyıma…

Gecenin sessizliği ve beliriveren 
onlarca hayaller… Bütün bir günün 
sonunda geceyi bekleyen bir muha-
keme... Her duygunun diğerini şikâyet 
etmesi ve hep birbirlerinin önüne geç-
mek için uğraşmaları… 

Gece gece bu yarış da neyin nesi?
Her notanın bir öncekinden daha 

kararla ve azimle sesini dinleyiciye du-
yurmak istemesi gibi… 

İçimde tarif edemediğim bu sessiz 
gürültünün neyi kanıtlamaya çalıştığını 

anlayamıyorum. Ya ben bunları duy-
mamak için kendimi sağır etmek için 
çabalıyorum ya da bu sesler haddin-
den fazla münakaşa etmeye başladı.

Her duygu ayrı telden çalıyor içim-
de… 

Aynı anda bütün duyguları bir ara-
da yaşamak da başka bir çelişki... 

Bazen böyle olur değil mi? Ne 
istediğini bilmeden yola çıkarsın. Her 
duygu başka bir tarafa çekiştirir seni. 
Her nota farklı anlamlar barındırır için-
de… Bayramda sualleri bitmeyen tey-
zeler gibi oluverirler. Hangisine nasıl 
açıklama yapacağını şaşırırsın… 

Dışarıdan baksan, sessizlik hâ-
kimdir geceye… Ama bu sessiz gürül-
tüde ne? Kafam, olduğundan karışık 

bu gece… Ama neden, 
niçin böyle olduğuna 
anlam veremiyorum. Bir 
şeyler haddini aşıyor ve 
beni bunaltıyor… 

Dur deme zamanı 
geldi de geçiyor…

Var olmuş olayları 
zamanın eskitemediği şu 
hayatta, meydan okuyor 
duygular ilk günkü hali-
ni korumaya… Seneler 
geçse bile tazeliğini kay-
betmeyen duyguları anlayamıyoruz. 
Soyut bir şeyin bütün hayatımızı eline 
geçirip, bizi oradan oraya sürükleyip 

bir kukla gibi oynatması 
ne garip?..

Sevda rıhtımına ya-
naşan her gemi içinden 
birkaç yolcusunu bıra-
kıyor gönül kıyımıza… 
Sol yanımıza kalıcı olarak 
yerleşen bu duygular, ya-
tılı bir seferberliğe hazırlı-
yorlar kendilerini…  

Bütün hayatımızı ele 
geçiriyorlar. Bunun ol-
masını birazda biz istiyo-

ruz sanırım. Gönül kalemize beyaz bir 
bayrak asıyoruz duyguları görünce… 
Sonra olan oluyor işte… Teslim olu-

yoruz her şeye…
Düşman mı demeli, yoksa dost 

mu? Duygular bazen yerden yere vu-
ruyor, bütün hayatımızı işgal ediyor. 
Bazen ise yüzümüzde tebessüm gü-
neşinin doğmasını sağlıyor. 

İlk başlarda ne için, neden gel-
dikleri muamma oluyor. Sonralarda 
belli ediyorlar renklerini… Ya hayatı-
mızı karartıyorlar ya da rengârenk bir 
bahçeye çeviriyorlar. Cesaretine esir 
oluyor sol yanımız… Bırakıyor kendini 
bir uçurum kenarından bilinmezliğe… 
Kurtulmak veya yok olmak arasına… 
Bir poyrazın koynunda, kendini ora-
dan oraya savuruyor. Oysa samyeli 
varken, karayele sığınıyor. Bu anlam-
sız çelişki de niye?

Anlam verilemeyen onca şey, 
zaman geliyor aynı tazeliğiyle hayatı-
mıza dokunuyor. Geçmişte yaşanan 
güzellikler an geliyor bugünümüze 
bir güneş gibi doğuyor. Işınları anlam 
katıyor gelecekteki mutlu günlere… 
Şaşkınlık doğursa da mazinin bugüne 
yansıması, her ihtimale rağmen yüre-
ğimiz anaçlıkla kucak açıyor duygula-
rın her birine…

Kaderin karşımıza daha neler çı-
karacağı belli değil. “Tamam, bu yolun 
sonu, çıkmaz sokakta kaldım.” dediğin 
anda, sonu görünmez bir yola daha 
adım atmış olabiliyorsun. 

Nasipten öte yol yoktur. Bakalım 
gönül hazinemizde daha ne nasibimiz 
var.

SESSİZLİK RESİTALİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 arttı 
Ağustos ayı ihracat rakamları, 

Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönü-
mü dolayısıyla Sivas Kongre ve Et-
nografya Müzesi’nde düzenlenen 
basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün, 100 
yıl öncesinin çok zor şartlarında ül-
kenin bağımsızlık mücadelesinin 
“kararlılık sembolü” olmuş Si-
vas’ta, Sivas Kongresi’nin yapıldığı 
tarihte bir araya gelmekten duy-
duğu memnuniyeti bildirdi. Birinci 
Dünya Savaşı’nda onlarca cephe-
de savaşmış büyük ve yorgun bir 
milletin 100 yıl önce, özgürlüğün-
den asla taviz vermeyeceğini tüm 
dünyaya kesin şekilde ifade ettiği 
Sivas Kongresi’nin kendileri için if-
tihar kaynağı olduğunu dile getiren 
Pekcan, bu vesileyle, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere 
burada toplanan ve karar alan kah-
ramanları saygıyla andığını anlattı. 
Pekcan, savaş zaferlerini ekonomik 
zaferlerle taçlandırmanın önemin-
de bahsederek, Türkiye’nin yüksek 

gelirli ülkeler seviyesine yükselme-
sinin anahtarının ihracat olduğunu 
söyledi.

İhracatçılar başta olmak üze-
re tüm paydaşlarla istişare ederek 
hazırladıkları ve 29 Ağustos’ta du-
yurdukları İhracat Ana Planı’ndan 
bahseden Pekcan, bu planın hedef 
ürün, hedef ülke, yeni ve yenilikçi 
ihracatçı yaklaşımı ve küresel te-
darik zinciri bakış açısıyla hazırlan-
dığını aktardı. Pekcan, bu planın, 
ekonomideki büyük dönüşümü, 
eğitimli ve küresel becerilerle do-
nanmış bir dış ticaret ailesini Tür-
kiye’ye sunmak üzere hazırlandığı-
nı ifade etti.

“TÜRK EKONOMİSİ UZUN YILLAR 
SONRA İLK DEFA CARİ FAZLA 

VERDİ”
Pekcan, küresel ekonomide 

son dönemde artan korumacılı-
ğa bağlı yaşanan ticaret savaşla-
rından, küresel büyümenin aşağı 
yönlü revize edilmesinden, çok 
taraflı ticaretin terk edilmeye baş-
lanmasından bahsetti. Türkiye’nin 

en önemli ihracat pazarları olan 
AB’nin yüzde 1,3, Almanya’nın 
yüzde 0,4, İngiltere’nin yüzde 1,3 
gibi durgunluk seviyesinde bü-
yümesinin beklendiğini aktaran 
Pekcan, iş insanlarının ve ihracat 
ailesinin içinden geçilen bu süreç 
göz önünde bulundurularak de-
ğerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
Küresel ekonomide ve AB’de yaşa-

nan ekonomik belirsizliğe ve Brexit 
sürecine değinen Pekcan, bu kü-
resel gelişmelerin ışığında Türk 
ekonomisinde önemli gelişmeler 
yaşandığını bildirdi.

Pekcan, zorlu küresel şartlara 
rağmen hızla daralan dış ticaret 
açığı ve başarılı bir turizm sezonu 
sayesinde yılın ilk yarısında Türk 
ekonomisinin uzun yıllardır ilk defa 

cari fazla verdiğini vurguladı. Cari 
açığını hızla daraltan ve cari fazla-
ya geçen Türkiye’nin uluslararası 
piyasalardaki borçlanma ihtiya-
cının da hızla azaldığını dile geti-
ren Pekcan, şu ifadeleri kullandı: 
“2018’in tamamında büyümeye 
net ihracatımızın katkısı 1,9 puan 
olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde 
net ihracatın büyümeye katkı-
sı 12,1 puan, ikinci çeyrekte 7,4 
puan olmuştur. Tüm bu gelişme-
ler ihracatımızın Türk ekonomi-
si için stratejik önem taşıdığının 
göstergesidir. Amacımız ihraca-
tımızdaki bu olumlu performansı 
önümüzdeki yıllara yaymak ve 
ihracatımızın içerisindeki yüksek 
teknolojili ve katma değerli ürün 
ihracatının payını artırmaktır.”

İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI
Pekcan, haziran ve ağustosta 

uzun bayram tatilleri nedeniyle 
ihracat rakamlarının etkilendiğini 
ancak buna rağmen 8 aylık raka-
mın Cumhuriyet rekoru olduğunu 
kaydederek, şu ifadeleri kullandı: 

“Ağustos’ta uzun süren Kurban 
Bayramı tatili ve Zafer Bayramı’nın 
en çok ihracat yaptığımız cuma gü-
nüne denk gelmesi nedeniyle daha 
mütevazi bir artış oldu. Haziranda 
9 gün tatil vardı 21 günde ihraca-
tımız yüzde 20 artmasına rağmen 
haziranda eksi 14’ü gördük. Dola-
yısıyla iki bayram ayı dışında ihra-
catımızın performansı dünyadaki 
tüm olumsuz gelişmelere rağmen 
yüzde 5,8. Ancak haziran ve ağus-
tos ayları olumsuz etkiliyor. Ağus-
tos ayında ihracatımız yüzde 1,69 
artışla 13 milyar 150 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. İthalatımız da 
binde 2,7’lik azalmayla 15 milyar 
526 milyon dolar olarak gerçekleş-
ti.”

Pekcan, böylece ağustosta dış 
ticaret açığının geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 9,9 azalmayla 
2 milyar 376 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini belirterek, ihracatın 
ithalatı karşılama oranının yüzde 
84,7 olduğunu söyledi.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda yaptığı 
konuşmada, “Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez” dedi

‘Manda ve himaye 
asla kabul edilemez’

Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen Sivas 
Kongresi’nin 100. yıl dönümü 
kutlama programına katılarak va-
tandaşlara hitap etti. Meydanda 
bulunanları selamlayarak konuş-
masına başlayan Erdoğan, “İstiklal 
Harbimizin en kritik dönemeç-
lerinden olan Sivas Kongresi’nin 
100. yıl dönümünün ülkemiz, 
milletimiz ve geleceğimiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Kurtuluş Savaşı-
mızın Başkomutanı, Cumhuriye-
timizin banisi, Gazi Mustafa Ke-
mal ve silah arkadaşlarını tazimle 
yad ediyorum. Anadolu’ya ayak 
bastığımız günden bugüne kadar 
ülkemizin ve milletimizin beka-
sı için canını esirgemeyen bütün 
şehitlerimize, gazilerimize, kah-
ramanlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
Erdoğan, Türkiye’nin kalkınması 
ve milletin güçlenmesi için emek 
veren, çalışan, üreten herkesi 
minnetle anarak, “Cumhuriyeti-
mizin temellerinin atıldığı Sivas 
Kongresi’nin yıl dönümlerini her 
sene büyük bir coşkuyla kutlayan 
siz değerli hemşehrilerimi canı 
gönülden tebrik ediyorum.” diye 
konuştu.

Sivas Kongresi’nin 100. yıl 
dönümünü kutlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Bay-
rağını ve istiklalini koruyabilmek 
için nice kereler çetin imtihanlar-
dan geçmiş ve çok zor şartlar altın-
da bile inandığı değerlerden taviz 
vermemiş bir milletin mensupla-

rıyız. Tarihimizin en derin izlerini 
hafızalarımıza kazıyan dönemler-
den biri de şüphesiz Milli Mücade-
le yıllarıdır. İstiklal Harbimizin dö-
nüm noktalarından biri olan Sivas 
Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi 
aziz milletimizin hafızasında çok 
önemli bir yere sahiptir. Çünkü 
Milli Mücadele’nin işaret fişeği bu-
rada atılmış, dönemin şartlarında 
daha emniyetli bir yer tespit edi-
lemediğinden Kurtuluş Savaşı’nın 
hazırlıkları burada yapılmıştır. Do-
layısıyla Sivas, Milli Mücadele’nin 
ve cumhuriyetin ilk merkezidir. 
Tam bir asır önce bugün yurdun 
dört bir tarafından gelerek Sivas 
Kongresi’ne iştirak eden delege-
ler, burada milli bir duruş sergi-
lemişlerdir. Milletimizin işgalci 
güçlere asla boyun eğmeyeceği-
ni, birbirine sımsıkı kenetlenerek 
mücadeleye hazır olduğunu bütün 
dünyaya yine buradan ilan etmiş-
lerdir.”

“İSTİKLALİNİZE VE İSTİKBA-
LİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ”

Kurtuluşun Savaşı’nı büyük bir 
zaferle neticelendiren milletin 15 
Temmuz 2016’da benzer bir im-

tihandan alnının akıyla çıkmasını 
bildiğine değinen Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Milli iradeye 
darbe vurmak ve ülkemizi işgal et-
mek niyetiyle girişilen hain darbe 
teşebbüsü 97 yıl aradan sonra bir 
kez daha milletimizin azmi ve ka-
rarıyla boşa çıkarıldı. 15 Temmuz 
gecesi darbeciler karşısında ke-
netlenen Türk milleti bir kez daha 
Kuvayımilliye’yi amil ve iradeyi 
milliyeyi hakim kılarak hainleri 
bozguna uğrattı.Sizler de o gece 
bu meydana akın ederek, milli 
iradeye, istiklalinize ve istikbali-
nize sahip çıktınız. Darbecilerin 
karşısında dimdik durarak, mecli-
sinize, cumhurbaşkanınıza ve hü-
kümetinize sahip çıktınız. Göster-
diğini şanlı direnişle hainlere diz 
çöktürdünüz.  Türkiye’nin önünü 
kesmek isteyenlere fırsat verme-
diniz. Bu birlik ve beraberliğimiz 
devam ettiği sürece hürriyetimize 
değerlerimize ve kardeşliğimize 
yönelebilecek her türlü tehdit ber-
taraf olacaktır. Sivas Kongresi’nin 
100’üncü yıl dönümünde Sivas 
Mektebi Sultani binasından bir kez 
daha haykırıyoruz, milli sınırlar 

içinde vatan bir bütündür. Vatanı-
mız, bayrağımız, devletimiz, mille-
timiz, istiklalimiz, bizim namusu-
muzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, 
bayrağımıza, istiklalimize uzanan 
her eli kırdık, yine kıracağız.”

“YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ”
Kongre salonlarına Türk bayra-

ğını asmayan teröristlere ödetilen 
bedellerin ortada olduğuna dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te 
bunları inlerine nasıl soktuğumuz 
ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan 
Türkiye üzerinde operasyon yap-
mak isteyenlere göğsümüzü siper 
etme pahasına gereken cevabı 
vermeye devam edeceğiz. Türki-
ye’nin kazanımlarına ve hedefleri-
ne karşı kurulan her tuzağı bozaca-
ğız. Evet, ‘ya olacağız ya öleceğiz’ 
diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan 
asla dönmeyeceğiz.” şeklinde ko-
nuştu. Sivas Kongresi’nden bah-
sedip de milli mücadele yıllarında 
bu şehirde kurulan bir dernekten 
bahsedilmezse kadınlara haksızlık 
yapılmış olacağının altını çizen Er-
doğan, Anadolu Kadınları Müda-
faa-i Vatan Cemiyeti’nin Vali Reşit 
Paşa’nın hanımı Melek Hanım’ın 
başkanlığında Sivaslı kadınlar ta-
rafından kurulduğunu dile getirdi. 
Erdoğan, “Kadınlarımız kara gün-
ler için bir kenarda sakladıkları ne 
varsa bu cemiyete vererek ‘milli 
mücadelede biz de varız’ demiş-
lerdir. Bu cemiyet milli mücadele 
boyunca temsil heyeti ve Ankara 
Hükümetiyle irtibatını kurdur-
muş, Gazi Paşa’nın da büyük tak-
dirlerini kazanmıştır.” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

Türk savunma sanayisinde 
yürütülen yerlileştirme çalışmala-
rından ortaya çıkan başarılı ürün-
ler yurt dışı pazarlarda yer bulu-
yor.

Anova Ar-Ge AŞ, bir dönem 
tamamıyla yurt dışından teda-
rik edilen ve zaman zaman ihraç 
lisansları konusunda sorunlar 
yaşanan esnek mermi yollarının 
tasarımına yönelik çalışmalara 
2012’de başladı ve kısa sürede 
ilk ürün ortaya çıktı. Tek kalib-
reyle başlayan çalışmalar, NATO 
ve Rus mühimmatlarına uygun 
çeşitlenerek bir ürün ailesine dö-
nüştü. Dünyada en çok kullanılan 
kalibreler için esnek mermi yolu 
tedarikçisi konumuna gelen Ano-
va Ar-Ge AŞ, ürün yelpazesini 
rakiplerinde olmayan kalibreler-
le genişleterek, rekabet avan-
tajı sağladı. Şirket, oluşturduğu 
birikimle özel projelerde ya da 
şimdiye kadar esnek mermi yolu 
yapılmamış tüm mühimmatlar 
için çözüm üretebilir noktaya gel-
di. Türk savunma sanayisinin bu 
alandaki ihtiyaçlarını karşılayan 
Anova Ar-Ge AŞ, muharebe sa-
hasında kendini kanıtlayan ürün-
leriyle ihracata başlıyor. Şirket, bu 
kapsamda 10-13 Eylül’de İngilte-
re’nin başkenti Londra’da düzen-
lenecek Uluslararası Savunma ve 
Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda 
(DSEI) ilk imzayı atacak.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI DSEI 
FUARI’NDA İMZALANACAK
Anova Ar-Ge AŞ, UNIDEF Bir-

leşik Savunma Sanayi ve Ticaret 
AŞ ve AEI Systems Ltd. firması 
30x113 milimetre top sistemine 

özel esnek mermi yolu için güç 
birliği yaptı. Firmalar, AEI’nin 
üretmekte ve geliştirmekte oldu-
ğu diğer tüm top sistemlerinin 
alt sistemlerinin tasarlanması, 
geliştirilmesi ve üretilmesi konu-
sunda da mutabakata varırken, iş 
birliği anlaşması DSEI Fuarı’nda 
imzalanacak. İngiliz menşeli AEI 
Systems, hava, kara ve deniz si-
lahlarının tasarımı, geliştirilmesi, 
üretilmesi ve tedarikine yönelik 
faaliyet gösteriyor. UNIDEF de 
silah sistemleri entegrasyonu ger-
çekleştiriyor.

SİLAHIN PERFORMANSINDA 
BELİRLEYİCİ

Esnek mermi yolu, mermiyi 
kutusundan alıp, silahın ağzına 
kadar taşıyor. Kullanılan silahın 
konfigürasyonuna göre, farklı ka-
librelerdeki mermiler için esnek 
mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. 
Üründeki sürtünme ve takılma 
gibi bir durum, doğrudan silahın 
performansına yansıyor. Bu ne-
denle esnek mermi yolu oldukça 
hassas ve kritik bir unsur olarak 
öne çıkıyor. Esnek mermi yolu, 
özellikle uzaktan komutalı silah 
sistemlerinde mermi beslerken 
kullanılıyor. Mermi kutusu ve si-
lah sistemi arasındaki farklı geo-
metrilere uyum sağlayabilen ve 
esnek yapıda geliştirilen ürün, bu 
sayede her silah pozisyonunda 
çalıştırılabiliyor.  Ürünün değişik 
silah sistemleri üzerine entegras-
yonu yapılabiliyor. Entegrasyonu 
oluşturan parçalar, ürünün uzun 
ömür döngüsü için yüksek kalite-
de tasarlanıp üretiliyor.
n AA

İthalatı durdurdu, 
ihracata başlıyor

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 

1 milyar 742 milyon 356 bin do-
larla en fazla ihracat gerçekleşti-
rilen sektör oldu. Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 
otomotiv endüstrisi, 1 milyar 742 
milyon 356 bin dolarlık ihracata 
imza attı. Otomotiv endüstrisini 1 
milyar 634 milyon 660 bin dolarla 
kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 
milyar 401 milyon 405 bin dolar-
la hazırgiyim ve konfeksiyon takip 
etti. Ağustos ayında en fazla ihra-
cat artışı yüzde 46,5 ile savunma 
ve havacılık sanayii sektöründe 
gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ih-
racatının geçen ay yüzde 77,7’sini 
gerçekleştiren sanayi grubunda 
2018’in aynı dönemine göre yüzde 
1,1’lik artışla 10 milyar 213 milyon 
599 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz 
konusu dönemde toplam ihracatın 
yüzde 11,7’sini oluşturan tarım 
grubunda yüzde 1,4’lük yükselişle 
1 milyar 533 milyon 233 bin do-
larlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 

pay alan madencilik grubunda da 
yüzde 4,7 artışla 340 milyon 204 
bin dolarlık ihracat gerçekleşti. 

EN FAZLA İHRACAT 
ALMANYA’YA GERÇEKLEŞTİ
Ülke verilerine bakıldığında en 

fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 
ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar 
ile Almanya, 1 milyar dolar ile İn-
giltere ve 633 milyon dolar ile Irak 
oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı 

yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede 
bu pay yüzde 65,7 olarak gerçek-
leşti. En büyük pazar olan Avru-
pa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 
ağustosta yüzde 48,2 oldu. Ağustos 
ayında ihracatçılar, ihracat gerçek-
leştirdikleri 223 ülkenin 132’sine 
ihracat artarken 108 ülkede ise ar-
tış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise 
yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. 
Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta 

TL kullanıldı, toplam rakam bir ön-
ceki yılın ağustos ayına göre yüzde 
8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5967 
firma ağustos ayında beyanname-
lerinde Türk Lirasını tercih etti. 

Ağustos ayında 13,2 milyar 
dolarlık ihracat rakamına 344 bin 
beyanname ile ulaştı. En çok be-
yanname açılan günler yine Cuma 
günleri olurken, 91 firma 11-14 
Ağustos günlerini kapsayan 4 gün-
lük Kurban Bayramı tatili süresince 
dahi 65 milyon dolarlık 227 beyan-
name açarak ihracata devam etti.
8 AYLIK PARİTE KAYBI 3,1 MİLYAR 

DOLAR
Miktar bazında ihracatta ise 

ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 
milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 
milyon tona ulaşıldı. Son olarak, 
ağustos ayında Avro/dolar paritesi-
nin etkisi negatif yönlü 190,4 mil-
yon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında 
pariteden kaynaklanan negatif etki 
3,1 milyar dolar oldu.
n AA
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Malatya transferi 
hareketli geçirdi!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor hareketli bir transfer dönemi geçirdi. 10 futbolcu 
ile yollarını ayıran Malatya temsilcisi 10 yeni isim ile kadrosunu güçlendirdi. Temsilcimiz 

Konyaspor’dan transfer olan Adis Jahovic ve Fofana Yeni Malatyaspor’un en önemli transferleri oldu  
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni 

Malatyaspor, yaz transfer döneminde 
kadrosuna 10 futbolcu dahil etti. Ligde 
üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlı 
takım, transfer dönemini hareketli ge-
çirdi. Teknik direktörlüğe Sergen Yal-
çın’ı getiren Malatya temsilcisi, kad-
rosunda da önemli değişikliklere imza 
attı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yaz trans-
fer döneminde kaleye Alanyaspor’dan 
Ufuk Ceylan ve Pendikspor’dan Murat 
Akşit, savunmaya Günay Afrika temsil-
cisi Kaizer Chiefs’ten Teenage Hadebe, 
İstiklal Mobilya Kayserispor’dan Sakıb 
Aytaç ve Le Havre’dan Özer Özdemir’i 
transfer etti. Sarı-siyahlılar, orta saha-
ya ise Beşiktaş’tan Gökhan Töre, Kon-
yaspor’dan Moryke Fofana, Empoli’den 
Afriyie Acquah, Esperance Tunis takı-
mından Ghaylen Chaaleli, forvet hat-
tına ise Konyaspor’dan Adis Jahovic’i 
renklerini bağladı.

Malatya temsilcisi geçen sezon 
kadrosunda bulunan Guilherme Costa 
Marques’i de İtalya’nın Benevento ta-
kımından 2020-2021’in sonuna kadar 
tekrar kiraladı.

10 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI
Geçen sezon sarı-siyahlı takımda 

forma giyen ve takıma önemli katkıları 
bulunan Daniel Aleksic ile yollar ay-
rıldı.  İsviçre Süper Lig takımlarından 
Saint Gallen’den transfer edilen ve 
gösterdiği performansla dikkati çeken 
28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, 
Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezo-
nunda attığı 47 golün 10’una imza at-
mıştı.

Takıma önemli katkıları bulunan 
ve sözleşmesi sona eren bir diğer isim 
Adem Büyük ise Galatasaray ile anlaş-

tı. Ertaç Özbir, Michael Pereira, Murat 
Akça, Ömer Şişmanoğlu, Bülent Ceva-
hir, Sincere Seth ile de yollar ayrıldı. 
Kiralık futbolcular Aboubakar Kamara 
ve Barış Alıcı da takımlarına döndü.

İKİ OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME
BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen 

sezon istikrarlı bir performans ortaya 
koyan 2 oyuncusuyla sözleşme yenile-
di. Sarı-siyahlı ekip, orta saha oyuncu-
su Murat Yıldırım ile 2, Beninli kaleci 
Fabien Farnolle ile de 1+1 yıllık yeni 
kontrat imzaladı.

EROL BULUT GİTTİ, 
SERGEN YALÇIN GELDİ 

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2019-
2020 sezonu için teknik direktör deği-
şikliğine de gitti.  Sarı-siyahlı takım, 
2017-2018 sezonunun 7. haftası önce-

sinde teknik direktörlüğe Erol Bulut’u 
getirmişti. Geçen sezona da aynı teknik 
adamla başlayan ve başarılı bir perfor-
mans sergileyen sarı-siyahlı takım, 29. 
haftanın ardından Erol Bulut ile yolları-
nı ayırmıştı.  Malatya temsilcisi, 2019-
2020 sezonu için teknik direktörlük gö-
revine Sergen Yalçın’ı getirdi.

“BÜTÇEMİZİ AŞMADAN 
TRANSFER YAPTIK”

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci 
Başkanı Selim Pilten, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, iyi bir transfer dö-
nemi geçirdiklerini söyledi. Kadrolarını 
güçlendirmek adına güzel transferler 
yaptıklarına inandıklarını anlatan Pil-
ten, şöyle devam etti:

“Transferleri son derece profesyo-
nel bir süreçte ilerlettik. Adil Gevrek 

başkanlığında transfer komitemiz ve 
teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın 
raporları doğrultusunda transferlerimi-
zi gerçekleştirdik. Transfer sürecinde 
gerek maddi gerek coğrafi konumlar 
nedeniyle bütün futbol takımlarının ya-
şadığı sorunları biz de yaşadık. Bütçe-
mizi aşmadan, TFF ve UEFA kriterlerine 
uygun olacak şekilde transferlerimizi 
gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.”

Pilten, yeni transferlerin takıma iyi 
uyum sağladığını belirterek, ilerleyen 
süreçte bunun daha çok hissedileceğini 
ifade etti.

Yeni Malatyaspor’un başarısı için 
odaklandıklarını bildiren Pilten, bunun 
için ellerinden gelenin en iyisini yap-
maya çalıştıklarını kaydetti.
n AA

Uğur Tütüneker Adana 
Demirspor’a imza attı

Trabzonspor yenilerden henüz faydalanamadı
Sezon öncesi kadrosuna 16 oyuncu 

katan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 
ve Süper Lig’deki ilk 7 karşılaşmada bu 
oyuncularından özellikle ilk 11’de fazla 
yararlanamadı.

Bordo-mavililer, Atakan Gündüz 
(Altınordu), Salih Kavrazlı (Altınordu), 
Fıratcan Üzüm (Eksişehir), Yusuf Sarı 
(Olimpik Marsilya II), Taha Tunç (Pen-
dikspor), Doğan Erdoğan (Lask Linz), 
John Obi Mikel (Middlesbrough), Ah-
met Canbaz (Werder Bremen II), Ne-
manje Andusic (Bosna Hersek - Mladost 
Kakanj), Donis Avdijaj (Willem II), Erce 
Kardeşler (Altınordu), Gaston Cam-
pi (Estudiantes), Ivanildo Fernandes 
(Sporting Lizbon-kiralık), Alexander 
Sörloth (Crystal Palace-kiralık) Edgar 
Ie (Lille), Daniel Sturridge (Liverpool) 
olmak üzere 16 oyuncu kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibinde Atakan Gündüz, 
Salih Kavrazlı, Fıratcan Üzüm, Taha 
Tunç, Ahmet Canbaz, Nemanje Andu-
sic, Erce Kardeşler, Edgar Ie ve Daniel 
Sturridge olmak üzere 9 futbolcu hiç 
süre almadı.

Bosna Hersekli oyuncu Nemanje 
Andusic transferin son gününde Ba-
lıkesirspor’a kiralanırken, Yusuf Ya-
zıcı’nın transferinde Fransa’nın Lille 

Kulübünden alınan Edgar Ie de takıma 
hiç katılmadan Feyenoord Kulübüne 
kiralık verildi. Daniel Sturridge de id-
man eksikliği nedeniyle imza töreninin 
ardından AEK ve Fenerbahçe maçı kad-
rosunda kendine yer bulamadı. Genç 
oyuncu Salih Kavrazlı’nın da lisansı çı-
kartılamadı.
EN FAZLA SÜREYİ SÖRLOTH ALDI

Trabzonspor’da 7 oyuncu forma gi-
yerken en fazla süreyi ise bu maçların 
tamamında sahaya çıkarak 506 dakika 
görev yapan Norveçli golcü Alexander 
Sörloth aldı. Golcü oyuncu, attığı 3 golle 
de takımına katkı sağladı.

Bu oyuncuyu 2 maçta 180’er dakika 
ile Gaston Campi ve Ivanildo Fernan-
des, 5 maçta 160 dakika ile Obi Mikel, 6 
maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı, 4 maç-
ta 81 dakika ile Donis Avdijaj, 6 maçta 
71 dakika ile Doğan Erdoğan takip etti.

4 MAÇTA SADECE BİR YENİ 
TRANSFER 11’DE

Trabzonspor’un 7 maçının 4’ünde 
bir yeni transfer 11’de görev aldı.  UEFA 
Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan 
ilk maçta Obi Mikel, Sparta Prag rövanş 
maçında, AEK ile ilk maçta ve Yeni Ma-
latyaspor karşılaşmasında sadece Sör-
loth, forma giydi.

En fazla yeni transfer, 5 oyuncuyla 
ligin ilk haftasında 1-1 biten Kasımpa-
şa deplasmanında sahaya çıktı. Fer-
nandes, Campi, Obi Mikel, Sörloth ve 
Yusuf Sarı bu maçta 11’de görev yapan 
oyuncular oldu. AEK ile yapılan rövanş 

maçında Campi, Fernandes ve Obi Mi-
kel olmak üzere 3 yeni transfer görev 
alırken Fenerbahçe maçında da Avdijaj 
ve Sörloth olmak üzere 2 yeni oyuncu 
11’de yer aldı.
  n AA

Andorra maçının 
hakemi belli oldu

Galatasaray’ın Şampiyonlar 
Ligi kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol 
Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül Cumartesi günü 
saat 21.45’te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç 
hakem Donald Robertson yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında 
Vodafone Park’ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya 
Futbol Federasyonundan Donald Robertson düdük ça-
lacak.

Robertson’ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve 
Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hake-
mi Kevin Clancy olacak.

Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topla-
dığı 9 puan ve averajla Fransa’nın ardında ikinci sırada 
bulunuyor.   n AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galata-
saray, oyuncu kadrosunu UEFA’ya bildirdi. 
UEFA’da yer alan 20 kişilik listede Martin Linnes, Jim-
my Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre 
Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde bulunmazken, 
şu isimler yer aldı: 
“Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, 
Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyinda-
ma, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Sel-
çuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, 
Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem 
Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor”    
 n AA

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da 
teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker getirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak yaptığı yazılı açıkla-
mada, sezon başında belirledikleri şampiyonluk he-
define ulaşmak adına çalışmaların aralıksız bir şekilde 
devam ettiğini belirtti.

Söz konusu çalışmalar sonucunda Uğur Tütüneker 
ile anlaştıklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

“Konyaspor ve Osmanlıspor’da şampiyonluk sevin-
ci yaşayan Uğur Tütüneker’in camiamıza hayırlı olması-
nı dilerim. Büyük Adana Demirspor ailesinin hocamıza, 
futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek 
olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk 
olacaktır.”    n AA

Çavuşoğlu: Lider olmak güzel bir şey
Alanyaspor Kulübü Başka-

nı Hasan Çavuşoğlu, ligin ilk 3 
maçında 3 galibiyet alarak milli 
maç arasına lider girmenin gü-
zel bir duygu olduğunu söyledi. 
Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor 
Tesisleri’nde düzenlediği basın 
toplantısında, Süper Lig’de lider-
liğe yükseldiklerini ancak bunun 
abartılacak bir şey olmadığını 
belirtti. 

Süper Lig’de 4. sezonlarını 
yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, 
geçen yıl sezona üç yenilgiyle 
başladıklarını, bu yıl ise tersini 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Ligin daha başında olundu-
ğuna işaret eden Çavuşoğlu, 
“Geride 31 maç daha var. İyi 

başlamak elbette avantaj oluyor. 
Lider olmak da güzel bir şey. Ta-
kımların inişli çıkışlı grafiği ola-
caktır. Bazıları iyi bazıları kötü 
başladı. Ama kötü başlayanlar 
için kötü gidecek diye bir şey 
yok. Milli maç arasına lider gir-
memiz bizim için güzel bir duy-
gu.” dedi. 

Çavuşoğlu, milli araya lider 
olarak girmelerine rağmen spor 
medyasında Alanyaspor’a çok 
fazla yer verilmemesini eleştirdi.   
Büyük takımların milyonlarca ta-
raftarları olduğunu ifade eden 
Çavuşoğlu, “Büyük takımların 
reytingleri var. Biz buna saygı 
duyuyoruz ama şunu da söylü-
yoruz, ‘Büyük takıma 2-3 saat 

program yapıyorsan, o günkü 
şartlarda başarılı olmuş diğer ta-
kıma da 10-15 dakika ayırın.’ Bu 
takımlardan bahsedilmesi gayet 
güzel olur. Maalesef bu da çok 
fazla olmuyor.” diye konuştu.

“SON KAMP DÖNEMİNE KA-
DAR TRANSFERLERİ BİTİRDİK”

Takımın transfer politikası-
nı da değerlendiren Çavuşoğlu, 
takımın eksik yönlerini bilerek 
oyuncu aldıklarını kaydetti. 
Takımda, gidecek ve gelecek 
oyuncuların mutlaka olacağını 
anlatan Çavuşoğlu, şunları ifade 
etti: “Eksik mevkiler belliydi. Ye-
dek kulübesi zayıf görünüyordu. 
Yapacağımız transferlerin hangi 
mevkide olacağı belliydi. Sezon 

kampı başlamadan kilit noktala-
ra hızlı bir şekilde transfer yap-
tık. Son kamp dönemine kadar 
transferleri bitirdik. Daha son-
ra alternatif ve genç kadrodan 
oyuncu transferleri oldu. 

Ama biz lig başlamadan ana 
transferlerimizi zaten yapmış-
tık.”  Alanyaspor’un maçlarına 
taraftarın istedikleri kadar ilgi 
göstermediğini anlatan Ça-
vuşoğlu, devamlı gelen taraftar 
gruplarına teşekkür etti.

Bu taraftar gruplarının deste-
ğinden memnun kaldıklarını be-
lirten Çavuşoğlu, takımın şehir 
olarak da sahiplenmesi gerekti-
ğini sözlerine ekledi. 
n AA



Konyaspor U17 1-1 berabere kaldı Konyaspor, hazırlık maçı yapacak
Konyaspor U17 takımı, ligin 2. 

haftasına dahil erteleme maçında 
Galatasaray’a konuk oldu. Florya 
Metin Oktay tesislerinde hakem 
Seyfettin Alper Yılmaz yönetimin-
de oynanan müsabakadan Kon-
yaspor 1-1 beraberlik ile ayrıldı. 
Karşılaşmanın kadro bilgileri şu 
şekilde; Stat: Florya Metin Oktay. 
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, 
Abdullah Maden, Uğurcan Fidan. 
Galatasaray: Ali Rıza Kırmızıtaş, 
Murat Şenel, Anıl Batın Aydın, 
Emin Bayram, Ata Öztürk, Bertuğ 
Elmaz, Yusuf Erdem Gümüş, İs-
mail Zehir, Taha Aydınlı, Samet 
Helvacı, Selman Faruk Dibek. Ye-
dekler: Kerem Yusuf Ersunar, Vel-
sel Can, Kaan Geçim, Fatih Ergül, 
Melih Mert Kaya, Efe Buğra Can, 
Özgür Baran Aksaya, Yiğit Demir, 
Yusuf Buğra Durmuş. Konyaspor: 
Ali Rıza Özdemir, Şerafettin Bodur, 
Erkan Sasa, Veysi Karaduman, 
Buğra Çolak, Muhammet Furkan 

Gülhan, Hüseyin Biber, İzzet Ka-
raboğa, Abdulsamet Kaya, Emre 
Pehlivan, Şener Kaya. Yedekler: 
Muhammet Demirci, Ferhat Günay 

Demirci, Ahmet Karademir, Süley-
man Aksoy, Tahsin Yılmaz, Berke 
Tamur, İsmail Bozkurt.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 3.haftanın 
ardından Türkiye A Milli Ta-
kımı’nın oynayacağı maçlar 
nedeni ile bir hafta milli 
araya gidildi. Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Konyaspor, son 
olarak oynadığı Antalyaspor 
maçından sonra 3 gün izin 
yaptı ve dün yeniden bi-
raraya gelerek 4.haftada 
oynayacağı Denizlispor ma-
çının hazırlıklarına başladı. 
Konyaspor, bir haftalık milli 
arayı boş geçirmeyecek ve 
bir hazırlık maçı oynayacak. 
Hazırlık maçında 7 Eylül Cu-
martesi günü Keçiörengücü 
konuk edilecek. Mücadele 
Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’da saat 17.00’de 
başlayacak ve taraftarlar 
karşılaşmayı Doğu al tribü-
nünden ücretsiz olarak takip 
edebilecek.
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, en 
değerli 8. takım!
Transfer sezonunun tamamlanmasının ardından takımlarının piyasa değeri belli oldu. 136 Milyon 
Euro ile Süper Lig’in en değerli takımı Galatasaray olurken, temsilcimiz Konyaspor 22.75 Milyon 

Euro piyasa değeri ile Süper Lig’in en değerli 8. takımı oldu
Spor Toto Süper Lig’de transfer dönemi 

sona ererken takımların piyasa değerleri de 
belli oldu. Temsilcimiz Konyaspor 22.75 Mil-
yon Euro’luk piyasa değeri ile Süper Lig’in en 
değerli 8. Kadrosu oldu. Süper Lig’in piyasa 
değeri en yüksek takımı Galatasaray olur-
ken, transfer yasağı bulunan Ankaragücü ise 
listede son sırada yer aldı. 

Birinci transfer ve tescil döneminin sona 
ermesinin ardından Süper Lig’de 2019-2020 
sezonunda mücadele edecek 18 takım ara-
sında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en 
değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde 
de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbol-
cusu Jean Michael Seri yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın 
verilerine göre, Süper Lig’de yer alan ta-
kımların kadro değeri sıralamasında, geçen 
sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 
136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sıra-
da kendine yer buldu. Sarı-kırmızılı takımın 
ardından, 84,45 milyon avro kadro değeriyle 
Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon avroyla 
Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon 
avroyla değeriyle Trabzonspor dördüncü sı-
raya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 
7,75 milyon avro takım değeriyle MKE An-
karagücü olarak gösterildi. Süper Lig’de 
yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 
676,59 milyon avro olarak ifade edildi.

Transfermarkt’ın değerlendirmesinde, 
Süper Lig’de bu sezon forma giyecek oyun-
cular arasında en değerli isim, 25 milyon 
avroyla Galatasaray’da kiralık olarak forma 
giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean 
Michael Seri oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu 
olarak gösterilen Seri’yi, 23 milyon avro de-
ğerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven 
Nzonzi takip etti.

EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCU
Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu 

listesinde, Galatasaray’dan 5 oyuncu yer 
aldı.  Bu listede, Fenerbahçe’den 4, Beşik-
taş’tan 3, Trabzonspor’dan 2 ve Medipol Ba-

şakşehir’den 1 futbolcu bulundu.
SÜPER LİG’DEKİ EN

DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU
Söz konusu internet sitesinin verileri-

ne göre Süper Lig’de en değerli oyuncu 15 

milyon avro değeriyle Trabzonspor’un 20 
yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu. 
Bu oyuncuyu 7 milyon avroyla Medipol Ba-
şakşehir’den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon 
avro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan 

Toköz takip etti. Konyaspor’un en değerli 
oyuncusu ise 3 Milyon Euro ile Riad Bajic 
oldu. Bajic’i Nejc Skubic, Ömer Ali Şahiner 
ve Deni Milosevic takip etti.
n AA

RPS

Filipovic yerine 
Leonard Zuta

Konyaspor Basketbol 
4 hazırlık maçı oynayacak

1922 Konyaspor’da 
Gümüşhane hazırlıkları

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Bas-
ketbol, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil 
beyazlı takım yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha 
yapacak. Geçtiğimiz günlerde Dnipro ile iki maça çıkan 
Kartal, Eylül ayında Ormanspor, Fethiye Belediyespor, 
Petkim Spor ve Denizli Basket ile hazırlık maçları oy-
nayacak. Konyaspor Basketbol’un hazırlık maçı prog-
ramı şu şekilde; 7 Eylül Cumartesi Saat 16.00 OGm 
Ormanspor (M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu), 19 Eylül 
Perşembe Saat: 19.00 Petkim Spor (Pamukkale Üni-
versitesi Spor Salonu), 20 Eylül Cuma Saat: 17.00 
Fethiye Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi Spor 
Salonu), 21 Eylül Cumartesi Saat 14.00 Denizli Basket 
(Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu). 
 n  SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilci-
miz 1922 Konyaspor, sezonun 2. haftasında sahasında 
Gümüşhanespor ile karşılaşacak. İlk haftayı Yeni Ço-
rumspor deplasmanında 1-0 yenik tamamlayan ye-
şil-beyazlı ekip evinde yeni sezonun ilk maçına çıkacak 
ve taraftarı ile buluşacak. 1922 Konyaspor Pazar günü 
evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğini yanında 
görerek, galibiyete uzanmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip 
zorlu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Abdurrahman 
Baysangur yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 
 n  SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da geçtiğimiz sezonun ardından kadro-
da düşünülmeyen ve kendisine takım bulması istenen 
Leonard Zuta’nın lisansı çıkarıldı. Transfer dönemi bo-
yunca hiçbir takım ile anlaşamayan Zuta, son dakikada 
Petar Filiovic’in Avusturya’ya transfer olmasının ardın-
dan kadroya dahil edildi. Transfer döneminin bitmesi-
nin ardından boşalan yabancı kontenjanı ile Zuta’nın 
lisansı çıkarıldı. Zuta’nın lisansının çıkması ile yeşil 
beyazlı takımda 4 sol bek oldu. Konyaspor’da sol bek 
mevkiinde Ferhat Öztorun, Alper Uludağ, Leonard Zuta 
ve Ali Yaşar yer alıyor. Ancak Teknik Direktör Aykut Ko-
caman, Ali Yaşar’ı yeni sezonda orta saha olarak kulla-
nacak. Temsilcimizde Yevhen Opanasenko da hem sağ 
bekte hem sol bekte görev yapabiliyor.
 n  SPOR SERVİSİ

Elif Ceren Çolak’a milli davet geldi

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve 
Konyaspor Kulübü sporcusu trampo-
lin jimnastikçisi Milli Sporcu Elif Ce-
ren Çolak ve antrenörü Şükrü Alp Arı, 
Antalya’da ilk kez düzenlenecek olan 
Uluslararası Turnuva için milli takıma 
davet edildi. Konya Spor Lisesi öğren-
cisi ve Konyaspor sporcularından milli 

takıma davet edilen Elif Ceren Çolak ve 
antrenörü Şükrü Alp Arı, 6-8 Eylül 2019 
tarihleri arasında Antalya’da ilk kez dü-
zenlenecek olan uluslararası turnuvada 
Trampolin Cimnastik Milli Takımı’nda 
yer alacak.

VEYSEL DUDU’DAN TEBRİK
Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-

nan Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel 
Dudu, başarılı sporcu Elif Ceren ve 
antrenörü Şükrü Alp Arı’yı tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi. Veysel 
Dudu açıklamasında, “Konya Spor Li-
sesi olarak Antalya’da ilk kez düzenle-
necek olan uluslararası turnuvada mü-
cadele edecek olan Konya Spor Lisesi 

öğrencisi ve Konyasporlu sporcumuz 
Elif Ceren Çolak ve antrenörü Şükrü Alp 
Arı’ya başarılar diler, kulübünü, oku-
lumuz Konya Spor Lisesi’ni, ilimizi ve 
ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek 
madalya kazanacağına canı gönülden 
inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
  n AA
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