
4. kez Bilecik 
ve Söğüt!

20 bin kişi bu 
şenlikte buluştu

Geleceğimizle 
oynanıyor!

Selçuklu Belediyesi’nce orga-
nize edilen Bilecik ve Söğüt’e 
düzenlenen kültür turlarında 
dördüncü etap başlıyor. Etkin-
lik için ön kayıt başvuruları 16 
Haziran tarihine kadar www.
bununadiask.com adresinden 
ve hizmet binasından yapılabi-
lecek. n SAYFA 4’TE

Akkise Bahar Şenliği’nin bu yıl 
19.’su düzenledi. Ahırlı ilçesine 
bağlı Akkise Mahallesi’nin 
Akkise Han Alanı mevkiinde 
geçtiğimiz haftasonu düzenle-
nen ve iki gün boyunca devam 
eden şenliğe yaklaşık 20 bin 
kişi katıldı.  n SAYFA 3’TE

Eğitim-İş 
Yönetim Kurulu 
adına açıklama 
yapan Eğitim-İş 
Konya Şube 
Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit 
sene sonunu 
değerlendire-
rek, MEB’in belirsizliklerle dolu 
sınav sistemi ile çocuklarımızın 
geleceği ile oynamaya devam 
ettiğini söyledi.  n SAYFA 5’TE

REKOLTEDE YÜZDE 
25 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

TOROSLARIN KARIYLA
PARA KAZANIYOR

Prof. Dr. Süleyman Soylu açıkladı

Serinlemek isteyenlere satıyor

Kış yağışlarının çok iyi olduğunu belirten Ziraat 
Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, son 40 günde ovaya yağış düş-
memesi nedeniyle buğday rekoltesinde yüzde 25 
düşüş beklendiğini söyledi.

Antalya-Konya il sınırında, yaz aylarında bile beyaz 
örtünün eksik olmadığı 2 bin 850 rakımlı Geyik Dağı 
eteklerinden alınan kar, Antalya ve ilçelerinde se-
rinlemek isteyenlere satılıyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya’da etkili 
olan şiddetli 

rüzgarla birlikte 
gelen ceviz 

büyüklüğündeki 
dolu yağışı, tarım 
alanlarında büyük 

zarara neden 
oldu. 160 bin 

dekar alanda etkili 
olan doludan 
kaynaklanan 

zararın yaklaşık 
77 milyon TL 

olduğu bildirildi

KONYA YAĞIŞLI 
HAVANIN ETKİSİNDE

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü iki gün üst 
üste fırtına ve dolu uyarısı yapmıştı. Beklenen 
yağış Konya’yı etkisi altına aldı. Kısa süreli yağ-
mur yerini dolu yağışına bıraktı. Şehrin birçok 
bölgesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu 
maddi hasara neden oldu. Şehir merkezinde 
birçok alanda yapılan bahçe tarımı şiddetli fırtı-
na ve dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.

TARIM ALANLARI 
ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtına, yağmur ve dolu şehir merkezi-
nin yanı sıra birçok ilçede de etkili oldu. Kon-
ya’da hububat, yağlık bitkiler, şeker pancarı ve 
meyve tarımının yoğun olarak yapıldığı ilçeler-
den olan Çumra ve Kulu’da etkili olan yağış, 
büyük çapta maddi hasara neden oldu. Hasar 
tespit çalışmaları devam ederken, yağışların 
hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Allı turnaların 
vazgeçilmez adresi
Kuş varlığı yönünden Türkiye’nin en zengin gölleri arasında yer 
alan Tuz Gölü, her yıl binlerce allı turnaya ev sahipliği yapıyor. 

Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerlere sahip bölge, 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. 

n SAYFA 9’DA

Kurşun gibi indi! 
Önceki gün aniden bastıran ceviz 
büyüklüğündeki dolu yağışıyla Karatay’ın 
Yağlıbayat Mahallesi’nde arazide 
bulunan küçükbaş hayvanlar telef oldu. 
İlk belirlemelere göre 30 olan sayının 
artabileceği bildirildi.

Tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden 
Yağlıbayat Mahalle Muhtarı Erhan Demirel, 
“Tahminlerimize göre sayı 50’ye çıkabilir. 
Hayvanlar doludan kaçamamış ve kurşun yer 
gibi dolu kafalarına gelince, hayvanlar telef 
olmuş” dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE
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04 Engelli öğrencilerin 
aileleri eğitiliyor 05 Konya SMMMO 

üyeleri bayramlaştı 06 Eve yapılan baskında 
kenevir ele geçirildi

‘Taner’le verim yüzde 15 artacak Genç iletişimcilere çirkin saldırı! 
Ramazan Bayramı tatilinin son 
gününde Mevlana Müzesi’ne 
gelen yerli ve yabancı turistlerle 
ilgili haber yapmak isteyen 
Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesinin eğitim kanalı ÜNTV 
muhabirleri görüntü çekip röpor-
taj yaptıkları sırada dilencilerin 
saldırısına uğradı. İki öğrenci-
nin yaralandığı olaya karışan 
dilencilerden biri yakalanarak 
gözaltına alınırken iki kişi kaçtı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen 
“Taner” isimli buğdayın, yüzde 15 
verim artışı ve yüksek kalitesiyle 
ekonomiye yıllık 1 milyar dolardan fazla 
katkı sağlaması bekleniyor. Buğdayın 
kuraklığa dayanıklılığının yanı sıra yük-
sek verimi ve sanayicinin istediği kalite 
enerji değeri ile Türkiye’nin büyük bir 
sorununu çözeceğini ifade eden Enstitü 
Müdürü Fatih Özdemir, ıslah çalışmala-
rının uzun yıllar sürdüğünün altını çizdi.  
n HABERİ SAYFA 10’DA

Çok sayıda 
küçükbaş 

hayvan dolu 
nedeniyle 
telef oldu

2018’de 11 bin 
661 kişi öldü

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 
verilerine göre Konya’da 2018 
yılında 11 bin 661 kişi öldü. Ha-
yatını kaybedenlerden yüzde 
54,2’si erkeklerden oluştu. 
n SAYFA 10’DA

Kayıp, 77 milyon TL



Konya’yı dolu vurdu!
Önceki gün akşam saatlerinde Konya il merkezinin yanı sıra birçok ilçede şiddetli rüzgarla birlikte gelen yağmur, yerini dolu yağışı-
na bıraktı. Kısa süreli olarak yağsa da ceviz büyüklüğünde düşen dolu, Konya Ovası’nın bazı bölümlerinde ciddi hasara neden oldu

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı Konya’yı etkisi altına aldı. 

Şiddetli rüzgarla birlikte kurşun gibi yağan dolu, sündürmeleri deldi.

Kısa süre de olsa etkili olan dolu, yolları beyaza bürüdü.

Birçok vatandaş aracını doludan korumak için kapalı bir yere çekti.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok iş yeri su baskını tehlikesi yaşadı. 

Bahçelere ekilen sebze ve meyve fidelerinin büyük bölümü zarar gördü. 

Konya’da akşam saatlerinde 
sert esen rüzgarla birlikte aniden 
bastıran yağmur yerini dolu yağışı-
na bıraktı. Şehir merkezinin yanı-
sıra birçok ilçede şiddetli fırtına ve 
dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji 
Konya Bölge Müdürlüğü iki gün üst 
üste fırtına ve dolu uyarısı yapmıştı. 
Beklenen yağış akşam saatlerinde 
Konya’yı etkisi altına aldı. Kısa süreli 
yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. 
Şehrin birçok bölgesinde ceviz bü-
yüklüğünde yağan dolu maddi ha-
sara neden oldu. 

SEBZE FİDELERİNİN BÜYÜK 
BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ

Şehir merkezinde birçok alanda 
yapılan bahçe tarımı şiddetli fırtına 
ve dolu yağışı nedeniyle zarar gör-
dü. Bahçelerde ekili olan domates, 
salatalık, biber, patlıcan ve benzeri 
sebze ve meyve fideleri büyük oran-
da zarar gördü. Şiddetli fırtına ve 
dolu nedeniyle fideler kırıldı. Ayrıca 
şehir genelinde bahçelerde bulunan 
meyve ağaçları da şiddetli fırtına ve 
doludan nasibini aldı. Kayısı ve elma 
ağaçları başta olmak üzere birçok 
meyve ağacı doludan zarar gördü. 
Henüz olgunlaşma aşamasında olan 
meyveler döküldü. 

ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞ, 
TAŞKINA NEDEN OLDU

Akşam saatlerinde Konya il mer-
kezinde etkili olan şiddetli yağmur 
ve dolu başta sanayi bölgeleri olmak 
üzere birçok alanda su baskınlarına 
ve taşmalara neden oldu. Altgeçitler 
sular altında kaldı. Eski Sanayi başta 
olmak üzere birçok sanayi tesisinde 
işyerlerini su bastı. Rögarlardan su 
tepti. İş yeri sahipleri iş yerlerini su 
baskınından koruyabilmek için ak-
şam geç saatlere kadar uğraştı. 

Öte yandan yoğun yağış trafikte 
de olumsuzluklara neden oldu. Sille-
yolu Altgeçidi ve Beyşehir Çevreyolu 
üzerinde bulunan Dedeman Kavşa-
ğı Altgeçidi’nde su birikintisi oluştu. 
Şiddetli fırtına ve dolu yağışı nede-
niyle görüş mesafesinin azalması 
da kazalara davetiye çıkardı. Şehir 
genelinde küçük çaplı çok sayıda 
maddi hasarlı trafik kazası meydana 
geldi. Akşam saatlerinde şehir tra-
fiğinin yavaşlamasına bağlı olarak 
birçok ana arterde trafik durma nok-
tasına geldi. 

Bazı bölgelerde dolu ceviz bü-
yüklüğünde yağdı. Dolu yağışından 
araçlarını korumak isteyen vatan-
daşlar kapalı alanlarda araçları için 
yer bulmaya çalıştı. Dolu yağışının 
etkisiyle bazı iş yerlerinin önünde 
bulunan sündürmeler de zarar gör-
dü. Sündürmelerin delik deşik olma-
sı ilginç görüntüler oluşturdu. 

BÜYÜKŞEHİR, GECE BOYUNCA 
TEYAKKUZDA BEKLEDİ

Akşam saatlerinde etkisini 
iyice artıran ve bir anda bastıran 
yağışın ardından Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağlı ekipler de 
teyakkuz haline geçti. Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada, “Kon-
ya’mızda ani başlayan ve etkili olan 
yağış nedeniyle Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerimiz tüm ekiplerimizi se-
ferber ettik.Sel, su baskını, yıldırım, 
ağaç veya direklerin devrilmesi gibi 
hususlarda lütfen dikkatli olalım. 
Meterolojiden aldığımız bilgiye göre 
Yağış 21.00’e kadar sürecek” açıkla-
ması yaptı.

METEOROLOJİ UYARDI,
 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK!
Öte yandan Meteoroloji Konya 

Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı 
üzerine uyarı yapıldı. Tüm yurdu 
etkisi altına alan sağanak yağışların 
hafta boyunca Konya ve çevresinde 
de etkili olmasının tahmin edildiği 
bildirilen açıklamada, “Bayram haf-
tası boyunca yurdumuzun özellikle 
kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak 
ve yağışlı havanın, önümüzdeki haf-
ta boyunca etki alanını genişletmesi 
ve yurdun büyük bölümünde yer yer 
kuvvetli yağışlar meydana getirmesi 

bekleniyor.Hafta boyunca Marmara, 
Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Kara-
deniz ile Doğu Anadolu bölgesinin 
kuzeyinde görülecek olan yağışla-
rın, özellikle Marmara’nın doğusu, 
İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz 
ve Karadeniz bölgelerinin iç kesim-
lerinde yer yer kuvvetli olacağı ve 
hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök 
gürültülü sağanak yağış, yıldırım, 
dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, 
ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının biraz azalarak 
hafta ortasından itibaren ülke gene-
linde mevsim normalleri civarında 
seyredeceği tahmin ediliyor. Kuv-
vetli gök gürültülü sağanak yağışlar 
ve yerel dolu tahminleri için kısa sü-
reli tahminlerimiz ve uyarılarımızın 
takip edilmesi önem arz etmektedir” 
denildi. 

ÇUMRA’DA BÜYÜK ZARAR VAR!
Şiddetli fırtına, yağmur ve dolu 

şehir merkezinin yanı sıra birçok 
ilçede de etkili oldu. Konya’da hu-
bubat, yağlık bitkiler, şeker pancarı 
ve meyve tarımının yoğun olarak 

yapıldığı ilçelerden olan Çumra’da 
etkili olan yağış, büyük çapta maddi 
hasara neden oldu. 

Çumra Ziraat Odası Başkanı Sü-
leyman Akbaş, akşam saatlerinde 
başlayan yağmurun, şiddetli rüz-
garla birlikte fırtınaya dönüştüğünü, 
sonrasında ise dolu yağışının etkili 
olduğunu belirtti. Şiddetli fırtına ve 
dolu nedeniyle Çumra’da birçok böl-
gede ekili alanların ciddi anlamda 
zarar gördüğünü dile getiren Çum-
ra Ziraat Odası Başkanı Süleyman 
Akbaş, “İlçemizde ilk olgunlaşan 
tarım ürünü arpaydı. Arpalarda ha-
sat hazırlıkları başlamıştı. Çok kısa 
bir süre içerisinde arpa hasadına 
başlanılacaktı. İlçemizin özellikle 
Güvercinlik, Alemdar, Dedemoğlu, 
Küçükköy, Karkın, Abditolu ve Fet-
hiye mahalleleri şiddetli yağıştan 
olumsuz etkilendi. Özellikle arpa-
ların olgunlaşmış olması nedeniyle 
arpa ekili tarlalarda zarar çok büyük 
oldu. Dolu yağışıyla birlikte başak-
lardaki deneler döküldü. Bu tarlalara 
ne yazık ki hiç biçerdöver girmeye-

cek. Buğday ekili alanlarda da ben-
zer zararlara rastlandı. Buğdaylar 
şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle yan 
yattı” dedi. İlçe genelinde etkili olan 
yağışların lokal olarak dolu şeklinde 
görüldüğünü dile getiren Süleyman 
Akbaş, “Dolu yağışı ilçemizde lokal 
olarak görüldü. Dolu yağışının etkili 
olduğu alanlarda zararın yüzde 100 
olduğu bölgeler var. Zararın tespitiy-
le ilgili şu an çalışmalarımız devam 
ediyor. Sadece hububat tarımının 
yapıldığı alanlar değil, şeker pancarı, 
mısır, ayçiçeği, kabak ve fasulye eki-
li tarlalarda da dolu nedeniyle zarar 
gören bölgeler var. Ancak yeşil bit-
kilerin olduğu tarlalarda zarar karşı-
lanabilecek düzeyde” diye konuştu. 

KULU’DA DOLU EKİLİ 
ARAZİLERDE ZARARA 

NEDEN OLDU 
Kulu ilçesinde etkili olan dolu 

ve yağmur yağışında ekili alanlar 
zarar gördü. Kulu’da dün akşam sa-
atlerinde başlayan yağmur yağışı ve 
bazı yerlerde ceviz büyüklüğündeki 
dolu yağışı sonrasında ekili arazi-

lerde zarar meydana geldi. Yağışın 
çevre mahallelerden olan Yaraşlı, 
Ağılbaşı, Değirmenözü ve Altılar’da 
yaklaşık 20 bin dekarlık ekili alan-
da etkili olduğu bildirildi. Araziler-
de ilk incelemelerde bulundukların 
belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı 
Cengiz Öztürk, kimyon, arpa ve 
buğdayda büyük oranda, pancar tar-
lalarında ise ortalama yüzde 30’lara 
varan dolu hasarı meydana geldiğini 
tahmin ettiklerini söyledi. Öztürk, 
tam zararın arazinin kurumasının 
ardından tespit edilebileceğini ifade 
ederek, Kulu Kaymakamı Ali Edip 
Budan ve İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü görevlileri ile birlikte dolu-
dan zarar gören mahallelerdeki ekili 
alanlarda inceleme yapacaklarını 
kaydetti.

ÇİFTÇİLERİ UYARIYORUZ AMA 
YAPILABİLECEK BİR ŞEY YOK!

Konya’nın güneyinde bulunan 
Çumra Ovası fırtına ve dolu nede-
niyle büyük zarar görürken, kuzey 
bölgelerdeki tarım alanlarında bü-
yük çaplı hasara neden olabilecek bir 
yağışın olmaması kısmen sevindirdi. 
Bölgelerinde yağmurun akşam saat-
lerinde etkili olduğunu ancak dolu 
yağmadığını belirten Altınekin Zira-
at Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
“Öncelikle Çumra bölgesindeki çift-
çilerimize geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Allah afetinden korusun. 
İçinde bulunduğumuz dönem çiftçi-
lerimiz için kritik bir dönem. Aylar-
ca gözüne baktığımız, el bebek gül 
bebek büyüttüğümüz hububatta 
hasat mevsiminin arifesindeyiz. Kısa 
bir süre sonra çiftçilerimiz için yo-
ğun bir dönem başlayacak. Önceki 
gün etkili olan yağmur, Altınekin ve 
çevre ilçelerimizde de etkiliydi. An-
cak bölgemizde büyük çapta hasara 
neden olacak fırtına ve dolu yağışı 
olmadı. Sadece lokal olarak dolunun 
etkili olduğu bölgeler oldu. Meteoro-
lojiyi bugünlerde sıkı takip ediyoruz. 
Çiftçilerimizi de meteorolojiden aldı-
ğımız bilgiler doğrultusunda uyarı-
yoruz. Ama uyarsak da yapılabilecek 
çok bir şey yok. Sonuçta çok büyük 
bir araziden bahsediyoruz. Üzerini 
örtsek örtemeyiz. Allah yedireceğini 
nasip etsin” ifadelerini kullandı. 

ZARAR, YAKLAŞIK 77 MİLYON TL
Dolu yağışının etkili olduğu 

alanlarda arazi taraması yapan Kon-
ya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü yetkilileri, zarar gören alan-
ları tek tek inceleyerek, zararın ne 
boyutta olduğunu ortaya çıkarmaya 
çalışıyor. Yapılan ilk değerlendirme-
ye göre Konya’nın 16 ilçesi dolu za-
rarından etkiledi. Toplamda yaklaşık 
160 bin dekar alanda etkili olan dolu 
yağışı sonrasında ekili alanlardaki 
zararın yaklaşık 77 milyon TL oldu-
ğu tahmin ediliyor. 

Tarım sigortası yaptıran çiftçiler 
eksper talep ederek, zararı tespit et-
tirebiliyor. 
n RASİM ATALAY
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Şiddetli yağmur, fırtına ve dolunun etkili olduğu Çumra’da ekili tarım arazilerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. 



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 9 Şevvâl 1440  -  Rûmî: 30 Mayıs 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:33 05:20 12:57 16:49 20:19 21:59 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   15 °C   26 °C

Karaman             13 °C 26 °C 

Aksaray               12 °C  27 °C

Ankara                 16 °C 27 °C
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Kış yağışlarının çok iyi olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
son 40 günde ovaya yağış düşmemesi nedeniyle buğday rekoltesinde yüzde 25 düşüş beklendiğini söyledi

Yağış yetersizliği 
rekolteyi düşürdü

Konya Ovası’nda, yaklaşık 40 
gündür yağış düşmediği için buğ-
day üretiminde yüzde 25’lik bir 
rekolte düşüşü bekleniyor. Ziraat 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
‘’Kış yağışlarımız çok iyiydi; ancak 
bu dönem beklenen yağış olmadı. 
Bu sene için 2,5 milyon ton rekolte 
beklentimiz vardı. Mayıs ve haziran 
aylarında yağış alamamamız ne-
deniyle bu oranda yüzde 25’lik bir 
azalma bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin, 38 bin 873 kilo-
metrekare yüz ölçümüyle en büyük 
kenti olan, en fazla tahıl ürününün 
yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak 
bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon 
ton buğday üretilen Konya Ovası, 
40 gündür yağış almıyor. Ziraat Mü-
hendisleri Odası Konya Şube Başka-
nı Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu ne-
denle ovadaki rekoltenin azalacağını 
belirtti. Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
Konya’nın, Türkiye’nin buğday-arpa 
üretiminin yüzde 10’undan fazlasını 
üreten temel üretim bölgesi olduğu-
nu kaydetti. Bölgedeki üretim alanı-
nın yüzde 80’inin kuru tarım alanı 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Soylu, 
şunları söyledi:

‘’Verimi belirleyen en önemli 
faktör de yağışlar. Bu yıl aslında çok 

iyi başladık. Sonbahar yağışları, mart 
ve  nisan ayı yağışları, uzun yıllar 
ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 
Buğday ekim sezonunda 300 mili-
metreye yakın yağış aldı. Özellikle 
mayıs ayının ilk haftasından itibaren 
yaklaşık 40 gündür ovaya tek dam-
la yağış düşmüyor. Beklentimiz, bu 
hafta az da olsa yağışların düşmesi. 
Burada da zamansız yağışların dolu 
şeklinde düşmesi çiftçiyi tedirgin 
ediyor. Tabi yağışlar geç kaldı. Çok 
büyük bir üretim potansiyelimiz 
vardı. Bu potansiyelimizin bir kısmı-
nı maalesef kaybettik. Özellikle ar-
palar kısmen kurtardı; ama kıraçtaki 

buğday ekim alanlarında çok büyük 
bir rekolte bekliyorduk. Bu rekolte 
beklentimiz bir miktar düştü.”

ÇİFTÇİNİN GÖZÜ GÖKTE
Çiftinin de yağışları beklediğini 

ifade eden Prof. Dr. Soylu, “Biz eğer 
bu yıl beklenilen yağışlar gelseydi, 
dekarda 400 kilo civarında kıraçta 
verim bekliyorduk. Şu anda 200- 
250 kilogram civarında beklentimiz. 
Bu hafta ve önümüzdeki hafta yağa-
cak yağışlarda nispeten tane iriliği-
ne, dekarda verime 30-40 kilogram 
katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu 
hafta da yağış gelmezse, buğdaylar 
sararmaya başladı. Bundan sonraki 

gelecek yağışın kuru tarım alanla-
rında çok büyük etkisi olmayacaktır. 
Bu 40 günlük kurak periyot gerçek-
ten Konya çiftçisini çok yordu. Sulu 
tarımda da çok yordu. İşler sıkıştı. 
Sulamaya daha fazla maliyet yük-
lenmeye başlandı. O açıdan çiftçi-
mizin gözü gökte. İnşallah bir afet 
olmadan, dolu şeklinde olmadan, 
sakin yağışlı bir periyot geçiririz” 
diye konuştu.

REKOLTEDE YÜZDE 25 
AZALMA BEKLİYORUZ

Kurak geçen dönem nedeniyle 
bu yıl buğday rekoltesinde yüzde 
25’lık bir azalma beklediklerini ifa-
de eden Prof. Dr. Soylu, “Beklenen 
rekoltenin bir kısmı gitti. Beklen-
timizin üzerinden yüzde 25’lik bir 
azalma oldu. Konya, çok geniş bir 
coğrafyadır. Farklı bölgeleri var ve 
bu bölgelere göre de yağışlarda fark-
lılık gösteriyor. 250 milimetre yağış 
alan bölgede var, 800 milimetre 
yağış alan bölgelerimiz de var. Çok 
az yağış alan bölgelerimizde bu etki 
çok fazla olacaktır. Tabi bu kurak 
dönem, kaliteyi de olumsuz yönde 
etkileyecektir. 

Özellikle tane iriliğini olumsuz 
yönde etkileyeceğini düşünüyoruz’’ 
dedi.
n DHA

Büro Memur-Sen Konya 
Şube Başkanı Mahmut Çimen; 
“30 Mayıs 2019 tarihinde açık-
lanan Yargı Reformu Stratejisi 
Taslağında Adalet Bakanlığı-
mızda Zabıt Katibi arkadaşları-
mızın Kurum içi Görevde Yük-
selme yoluyla elde edebildiği 
tek kariyer umudu olan Yazı İş-
leri Müdürlüğü Sınavının kaldı-
rılması öngörülmüş, yerine Yazı 
İşleri Müdürlüğünün Kariyer 
Meslek olarak yapılandırılması, 
Yazı İşleri Müdürlüğünün Gö-
revde Yükselme usulü ile değil 
hukuk eğitimi almış olanların 
en başta sınavla girilebilen bir 
kariyer haline dönüştürüleceği 
ifade edildi. Yazı İşleri Müdür-
lüğü, Adliye çalışanlarının hak-
kıdır” dedi. 

Adalet Bakanlığı personel-
leri olarak yapılan bu açıkla-
mayı üzüntüyle karşıladıklarını 
dile getiren Büro Memur-Sen 
Konya Şube Başkanı Mahmut 
Çimen, “Yapılması düşünülen 
düzenleme ile Adliyelerde mes-
leki tecrübeye sahip, dosyaların 
tozunu yutan çalışanlarımızın 
emeklerinin gözardı edilmesi, 
mesleki tecrübeye sahip olma-
yanların sınava tabi tutularak 
kurum dışından mahkeme bi-
rimlerine Yazı İşleri Müdürü 
atanması iş deneyimi konu-
sunda tecrübe eksikliği nede-
niyle aksamalara neden olacağı 
gibi, personel arasında çalışma 
barışını ve huzurunu ortadan 
kaldıracaktır. Açıklanan Yargı 
Reformu Stratejisi paketi birçok 
açıdan yenilik getirirken çalı-
şanların hiç birşeyin olmaması 
hakkımız olan Görevde Yük-
selme Sınavının elimizden alın-
mak istenmesi ya da Yazı İşleri 
Müdürlüğüne kurum dışından 
atama ile bugüne kadar hakkı-
mız olan Yazı İşleri Müdürlüğü-
ne ortakçı yapılmak istenme-
si Yargı Reformu Stratejisine 
çalınan kara bir lekedir.Yargı 
Reformu Paketi hazırlanırken 
Adalet Bakanlığımız ile birlikte 
Baroların ortak bir çalışma yü-
rüttüğü kamuoyuna yansıyan 
açıklamalarla netlik kazanmış-
tır. Ülkemiz için hayati öneme 
sahip bir paket hazırlanırken, 
çalışmanın paydaşı olan biz 

Adliye Çalışanlarının ve Adalet 
Bakanlığımızda yetkili sendika 
olan Büro Memurları Sendika-
mızın görüşünün alınmaması 
asla kabul edilemez. Çalışan-
ların görüşünün alınmadığı bir 
Yargı Reformu Paketi eksik ve 
sakattır. Adalet Çalışanları ola-
rak, Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanının Yargı Reformu Paketini 
değerlendirirken yapmış oldu-
ğu açıklamada, dosyaların eksik 
olarak duruşmaya çıkmasının 
müsebbibi Yazı İşleri Müdürleri 
imiş gibi hedef gösterilmesi ve 
Yazı İşleri Müdürlüğüne hukuk 
mezunlarının atanması ile bu 
sorunların ortadan kalkacağını 
ifade etmesi, Yargı Çalışanla-
rımıza bir hakarettir. Barolar 
Birliği Başkanı, Yazı İşleri Mü-
dürlerinin görevlerinden biha-
berdir. Dosyaların duruşmaya 
eksik çıkmasının sebebi Yazı 
İşleri Müdürleri midir? Bu ta-
lihsiz açıklamayı şiddetle kını-
yor ve Barolar Birliği Başkanı 
Sayın Metin Feyzioğlunu Ada-
let Çalışanlarından özür dile-
meye davet ediyorum. Madem 
her hukuk eğitim almış olan kişi 
Adliyelerde Yazı İşleri Müdür-
lüğü sınavına girebilecek, bu 
halde çoğunluğu lisans mezunu 
olan Zabıt Katibi arkadaşları-
mızın da yapılacak olan sınavla 
Avukat olmasının, Hakim/Savcı 
Yardımcısı olmasının da önü 
açılmalıdır. Bakanlığımızca uy-
gulamaya konulan Uzlaştırma 
işlemlerinde alınan sonuçlar 
göstermiştir ki, Uzlaştırmacı 
olarak atanan Adliye Personel-
leri kurumsal bilgi birikimi ve 
tecrübesiyle Uzlaştırmadaki 
başarı oranını artırmıştır. Bu 
veri dahi Adliye personellerinin 
sorumluluk aldığında neleri ba-
şarabileceğinin apaçık kanıtıdır.

Adalet Çalışanları olarak 
Adalet Bakanımız Sayın Abdül-
hamit Gül’ün personeline değer 
verip, kucak açtığı bir dönemde 
ve özellikle Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında bulunan Mübaşirle-
rimizin Genel İdare Hizmetler 
sınıfına geçmesinde göstermiş 
olduğu gayret ve çabadan dola-
yı kendilerine teşekkür ederiz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yazı İşleri Müdürlüğü, 
adliye çalışanlarının hakkı’

20 bin kişi bu şenlikte buluştu
Akkise Yardımlaşma Derneği 

tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen Akkise Bahar Şenliği’nin 
bu yıl 19.’su düzenledi. Ahırlı ilçesi-
ne bağlı Akkise Mahallesi’nin Akki-
se Han Alanı mevkiinde geçtiğimiz 
haftasonu düzenlenen ve iki gün bo-
yunca devam eden şenliğe yaklaşık 
20 bin kişi katıldı. Çeşitli nedenlerle 
Konya’ya taşınan, farklı şehirlere ve 
farklı ülkelere göç eden Akkiselileri-
biraraya getiren şenlik, renkli görün-
tüler oluştururken, şenlikte birlik, be-
raberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve daha 
önce yapılan hatimlerin duasıyla 
başlayan şenliğin açış konuşmasını 
yapan Akkise Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Nedim Selek, her yıl düzen-
lenen ve geleneksel hale gelen şen-
liklerin artık bir marka haline geldi-
ğini belirtti. Selek, bu şenliklerin en 
güzel yanının hemşerileri biraraya 
getirmesi, uzun zamandır görüşe-
meyen aynı toprakların insanlarını 
buluşturması, birlik ve beraberliğe 
vesile olması olduğunu söyledi. 

Ahırlı Belediye Başkan Vekili Ali 
Kayaalp de hedeflerinin ilçe halkı-
na en güzel şekilde hizmet etmek 
olduğunu belirterek, Akkise Bahar 
Şenliği’nin sosyal etkinlik anlamında 
büyük bir önemi olduğunu vurgula-
dı. Bu tür etkinliklerin ilçe halkının 
kaynaşmasına, birlik ve beraberliğine 

vesile olduğunu dile getiren Kayaalp, 
organizasyonun düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından şenlik 
programı başladı. Şenlik kapsamında 
önce yerel sanatçılar sahne aldı. ar-
dından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 

Müziği sanatçıları seslendirdikleri 
eserlerle gönüllerde iz bıraktı. 

Sürpriz hediyelerin verildiği şen-
likte son olarak ses sanatçısı Ankaralı 
İbocan sahneye çıkarak, şenlik alanını 
dolduran misafirleri coşturdu. Şenlik-
te son olarak geleneksel ağalık seçimi 
de yapıldı. Açık artırma usulüyle en 

büyük bağışı yapanın ağa seçildiği 
seçimde Babür Elektronik Yönetim 
Kurulu Başkanı Muhammet Babür 40 
bin TL teklif verdi. Konya’nın plaka-
sında hareketle teklifini 42 bin TL’ye 
çıkaran Babür, Akkise Bahar Şenlikle-
ri’nin yeni ağası oldu. 
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Mahmut Çimen
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Engelli öğrencilerin aileleri eğitiliyor

Selçuk Üniversitesi bayramlaştı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafın-
dan kabul edilen ve Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından yü-
rütülen “Engelli Öğrencilerin Ai-
leleri İçin Aile Eğitim Programı” 
isimli İngilizce kısaltması FEPDİS 
olan Erasmus+  Projesinin Yay-
gınlaştırma Konferansı, gerçekleş-
ti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Seyit Ali Büyük, KTO Karatay Üni-
versitesi ile Çekya, Danimarka, 
Malta ve İspanya’dan proje ortak-
larıyla birlikte yürütülen projenin 
önemine vurgu yaptı. Hz. Mevla-
na’nın “Dün dünde kaldı cancağı-
zım, bugün yeni şeyler söylemek 
lazım” sözünü de anımsatan İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, sürekli yeni projeler geliştir-
meyi hedeflediklerinin altını çizdi. 
Konya’da milli eğitim ve üniversite 

camiasının işbirliği içerisinde çok 
önemli çalışmalar yürüttüğünü de 
belirten Büyük, burada kazananın 
Konya olduğunu söyledi. Büyük, 
Projede emeği geçen herkese te-
şekkürlerini iletti.

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade de yap-
tığı konuşmada bu çalışmaların 
önemine dikkat çekerek akademik 

hayatı boyunca pek çok önemli 
projenin yürütücülüğünü yaptı-
ğını söyledi. Engelli Öğrencilerin 
Aileleri İçin Aile Eğitim Programı 
Projesinin sosyal bir çalışma oldu-
ğunu da belirten Prof. Dr. Sade, 
engelli bireylerinin ailelerinin eği-
timinin önemine değindi. Doğru 
bir eğitimle engelli bireylerin tüm 
zorlukların üstesinden gelebile-

ceklerini de söyleyerek bu projede 
emeği olan herkese teşekkür etti-
ğini söyledi.

Daha sonra Proje Koordinatö-
rü Halil İbrahim Kınalı Erasmus+ 
Projeleri hakkında bir sunum ger-
çekleştirdi. KTO Karatay Üniver-
sitesinde Dr. Öğretim Üyesi olan 
Seher Akdeniz de “FEPDIS Proje-
sine Neden İhtiyaç Var?” başlıklı 
bir konuşma yaptı.

Programa KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade ve İl Milli Eğitim Müdürü Se-
yit Ali Büyük’ün yanı sıra KTO Ka-
ratay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüsamettin Erdem, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Aydın Uygun, 
akademisyenler, öğretmenler ve 
engelli bireylerin aileleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen kültür turlarında dördüncü etap başlıyor. Etkinlik için ön kayıt başvuruları 
16 Haziran tarihine kadar www.bununadiask.com adresinden ve hizmet binasından yapılabilecek

Bilecik ve Söğüt turu
için 4. etap başlıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz yıl Osmanlı’nın kuruldu-
ğu topraklar olan Bilecik ve Söğüt’e 
düzenlenen ve büyük ses getiren 
kültür turları kaldığı yerden devam 
ediyor. “Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde” ismi ile düzenlenen 
ve bugüne kadar üç etaptan 3800 
kişinin yararlandığı etkinlikte dör-
düncü etap için ön kayıt başvuruları 
başladı.

16 Haziran tarihine kadar baş-
vuruların devam edeceği organi-
zasyondan faydalanmak isteyen va-
tandaşlar www.bununadiask.com 
adresinden online olarak veya Sel-
çuklu Belediyesi hizmet binasından 
bizzat kayıt yaptırılabilecek. 1200 
vatandaşın faydalanacağı etkinliğin 
dördüncü etabı için Selçuklu’da ika-
met eden, kültür ve tarih turunun 
daha önceki etaplarından fayda-
lanmamış olan, 28 yaş üstü herkes 
başvuru yapabilecek. Bilecik- Söğüt 

kültür gezisinde seferler 1 Tem-
muz- 30 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.

SELÇUKLU TORUNLARI TARİHİ 
VE DOĞAL GÜZELLİKLERE 

YERİNDE ŞAHİTLİK EDECEK
Selçuklu Belediyesi “Selçuklu 

Torunları Osmanlı’nın İzinde Pro-

jesi ile her gün yüksek hızlı tren ile 
Konya’dan Bilecik ve Söğüt’e günü 
birlik ziyaret düzenliyor. 40’ar kişilik 
ekipler sabah 06.50’de YHT ile Kon-
ya Tren Garı’ndan Bilecik’e hareket 
ederken Bilecik ve Söğüt’te profes-
yonel rehber eşliğinde sürdürülen 
kültür turunun ardından yine aynı 

günün akşamında yüksek hızlı tren 
ile Konya’ya dönüş gerçekleştiriyor. 

Kültür gezisi kapsamında Bile-
cik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in 
tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman 
Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temel-
lerini attığı ve bir dönem Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt 
ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğ-
rul Gazi’nin kabristanını da ziyaret 
ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik’te 
Şeyh Edebali’nin de kabrini ziyaret 
ederek Şeyh Edebali’nin Osman Ga-
zi’ye “Ey oğul” ile başlayan ve  “Ne-
reden geldiğini unutma ki; nereye 
gideceğini unutmayasın” tavsiyesi 
ile biten son cümlesini hatırlatmış 
oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamın-
da Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür 
Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü 
Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu 
Torunları, buradaki tarihi ve doğal 
güzelliklere yerinde şahitlik ediyor.
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Selçuk Üniversitesi Rektörlü-
ğünde akademik ve idari perso-
nellerin katılımlarıyla bayramlaş-
ma programı gerçekleşti. 

Programa Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, Prof. Dr. Özdemir 
Koçak ve Genel Sekreter İbrahim 
Halıcı katılımlarıyla gerçekleşti.

Gerçekleşen Programda Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Selçuk Üniversite-

si Rektör Yardımcılarından Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve 
Prof. Dr. Hüseyin Kara konuşma 
gerçekleştirdiler. 

Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut yaptığı konuşmasında 
“Dünyada tüm mazlumların bay-
ramını kutluyorum, Dünyanın 
barışa huzura ve kardeşliğe çok 
fazla ihtiyacı var, bayramda inşal-
lah kimse acı yaşamaz çünkü acı 
olunca bayram olmuyor, Öğren-
cilerimize de finallerinde başarı-
lar diliyorum, ailelerinin ve kendi 

emeklerinin haklarını alırla.” İfa-
delerini kullandı.

Prof. Doktor Hüseyin kara 
ise “Ramazan ayını ve bayramını 
kutluyorum, kardeş olabilmenin 
bütün güzelliklerini bizlere sundu. 

Ülkede ki kardeşliğimizi yeni 
baştan pekiştirdiğimiz, beraber 
olabilmenin ve paylaşabilmenin 
erdemini yaşadığımız ramazan 
bayramımızın ülkemiz, milletimiz 
ve bütün İslam Alemi için hayır-
lara vesile olmasını Cenab-ı Al-
lahtan niyaz ediyorum.” Şeklinde 

konuştu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa şahin 

“Ramazan bayramı hem Konya-
mız da hem üniversitemizde dolu 
dolu geçti.

 Ahde vefası olan cefakar bir 
milletiz bu nedenle  çok güzel şey-
leri hak ediyor bu millet ve bun-
dan sonrada hak ettiğini bulmaya 
devam edecek inşallah” temenni-
sinde bulundu. 

Bayramlaşma tatlı ikramının 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Vodafone müşterileri, arife 
günü ve Ramazan Bayramı’nı kap-
sayan 4 günde yaklaşık 910 mil-
yon dakika ses, 285 milyon SMS 
ve 16,8 milyon GB mobil internet 
kullanımıyla yeni bir rekora imza 
attı. Bu yıl da mobil internet üze-
rinden bayramlaşmayı tercih eden 
Vodafone’luların mobil internet 
kullanımı geçen yıla göre yüzde 46 
arttı. Konya, bayramda en çok SMS 
gönderen dördüncü, en çok mobil 
internet kullanan altıncı ve en çok 
konuşan dokuzuncu il oldu.

10 Haziran 2019 – “Dijital-
leşmenin öncü operatörü” olma 
vizyonuyla faaliyet gösteren Vo-
dafone, bu yıl da Ramazan Bayra-
mı’nda müşterilerine özgürce ve 
doyasıya iletişim kurmanın keyfini 
yaşattı. Türkiye genelinde 23,7 
milyon mobil abonesi bulunan Vo-
dafone’un Ramazan Bayramı sü-
resince gerçekleşen GSM trafiğine 
ilişkin açıkladığı verilere göre, Vo-
dafone’lular arife günü ve bayramı 
kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 
910 milyon dakika konuştu, 285 
milyon SMS attı ve 16,8 milyon 
GB mobil internet kullandı. Ra-
mazan Bayramı’nı mobil internet 
üzerinden bayramlaşarak geçiren 
Vodafone’luların mobil internet 
kullanımı geçen yıla göre yüzde 46 
arttı. Konya, bayramda en çok SMS 
gönderen dördüncü, en çok mobil 
internet kullanan altıncı ve en çok 
konuşan dokuzuncu il oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 
şunları söyledi: “Vodafone olarak 
hedefimiz, sadece bağlantı sağ-
layan bir operatör olmaktan çıkıp 
bir dijital teknoloji şirketine dönüş-
mek. Hem çalışanlarımız hem de 
müşterilerimiz nezdinde daha diji-
tal, daha çevik, daha hızlı ve daha 
basit bir şirket olmayı hedefliyoruz. 
Vodafone’un müşterilerine benzer-

siz dijital deneyim sunan bir şirket 
olarak bilinmesini istiyoruz. Her 
bayramda olduğu gibi, bu Rama-
zan Bayramı’nda da geniş kapsama 
gücümüzle müşterilerimizin kesin-
tisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. 
Vodafone’lular yaklaşık 910 milyon 
dakika, 285 milyon SMS ve 16,8 
milyon GB mobil internet kullana-
rak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu 
vesileyle, tüm halkımızın geçmiş 
bayramını kutluyoruz.”

EN YOĞUN TRAFİK İSTAN-
BUL VE ANKARA’DA YAŞANDI

Vodafone’lular bayram boyun-
ca Türkiye’nin dört bir yanında ya-
şayan sevdikleriyle bol bol konuştu, 
mesajlaştı ve veri alışverişinde bu-
lundu.

 Buna göre, bayram süresince 
en çok konuşan 10 il sırasıyla İstan-
bul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlı-
urfa, Bursa, Adana, Samsun, Kon-
ya ve Kocaeli olurken, en çok SMS 
gönderen iller sırasıyla İstanbul, 
Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, 
Antalya, Bursa, Samsun, İzmir ve 
Van olarak gerçekleşti. 

En çok mobil internet kullanan 
iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, 
Samsun, Şanlıurfa ve Kocaeli şek-
linde sıralandı. 

Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da 
bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vo-
dafone abonelerinin en çok aradığı 
ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, 
Afganistan, Mısır, Fransa, Hollan-
da, Yunanistan, İngiltere ve Belçika 
oldu. 

Vodafone Red aboneleri de 
yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını 
ortadan kaldıran “Her Şey Dâhil 
Pasaport” hizmeti ile tarifelerindeki 
her yöne dakika, SMS ve internet-
lerini 104 ülkede tıpkı Türkiye’dey-
miş gibi bayram süresince özgürce 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Bayramda en çok SMS
gönderen 4. il Konya
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Eğitim-İş Yönetim Kurulu Adına açıklama yapan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit sene sonunu değer-
lendirerek, MEB’in belirsizliklerle dolu sınav sistemi ile çocuklarımızın geleceği ile oynamaya devam ettiğini söyledi

Yiğit: Çocuklarımızın
geleceğiyle oynanıyor

2018-2019 Eğitim ve Öğ-
retim dönemini değerlendiren 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, “2018-2019 
eğitim öğretim yılında, eği-
tim sisteminin, eğitim ve bilim 
emekçilerinin yıllardır birikerek 
artan sorunlarının daha da ağır-
laşmasının yanı sıra, her gün 
değişen eğitim programları ile 
öğrenci ve velilerin tedirginlikleri 
ile sonlanmaktadır. Biliminin en 
temel ilkelerine aykırı düzenle-
melerde ısrarını sürdüren Milli 
Eğitim Bakanlığı, eğitim çalışan-
larını itibarsızlaştırarak, eğitimi 
niteliksizliğe, düzensizliğe ve 
kaosa sürükleyerek, belirsizlik-
lerle dolu sınav sistemi ile çocuk-
larımızın geleceği ile oynamaya 
devam etmektedir. TEOG siste-
minin kaldırılışının ikinci yılında, 
Liseye giriş ve Üniversite sınav-
larıyla ilgili onlarca değişiklikler 
ve belirsizlikler, liselerde temel 
ders olan matematik dersinin et-
kisizleştirilmesi, öğrencileri ele-
me adına zorlaştıran anlayış, ders 
kitapları ya da müfredatla sık sık 
oynamalar eğitim sistemimizi alt 
üst etmektedir. Ortaokul sonra-
sı çıkmaza giren öğrenciler, lise 
mezunu olan öğrencilerin üni-

versite kapılarında bekletilmesi, 
üniversitelerde birçok bölümün 
kapatılma hazırlıkları, öğretmen 
yetiştiren kurumların itibarsız-
laştırılması, farklı bölüm mezun-
larının da öğretmen olarak atana-
bilmeleri için yapılan hazırlıklar 
ve bunlardan doğan belirsizlikler 
öğrencileri, velileri ve öğretmen-
leri olumsuz etkilemiş, toplumu 
kaygıya sevk etmektedir” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ ÖĞRENMEYE 
DEĞİL, SINAVLARA 

KOŞULLANDIRILIYOR
Özgür Ulaş Yiğit, çocukları-

mızın öğrenme yerine sınavlara 
koşullandırılmasının yanlış oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Okulların 

kapanmasına henüz birkaç gün 
kalmışken, iktidar eliyle sık sık 
yapılan değişiklikler çocukların 
bugününü ve geleceğini belirsiz-
liğe sürüklemektedir. Bu sistem 
hükümetin hayali olan özel okul-
dan başka bir şeye hizmet etme-
mektedir. 

Daha önceki yıllarda MEB’in, 
‘En büyük ve en kapsamlı eğitim 
hareketi’ dediği FATİH Projesi’n-
de başarısızlık tescillenmiş, ile-
tişim operatörlerinden alınan 1 
milyon 438 bin tablet çürümeye 
terk edilmiş ve projenin kamuya 
yükü 2 milyar lira olduğu iddia 
edilmiştir. Bir yandan temel bir 
insan hakkı ve bir kamu hizme-

ti olan eğitim piyasaya açılırken, 
sorgulamayan, itaatkar, kendi 
adına karar verenlerin kararları-
na biat eden bir nesil yetiştiril-
meye çalışılmaktadır. 

Çocuklarımızın öğrenmeye 
değil, sınavlara koşullandırıldı-
ğı, öğretmenlerin düşük ücretle, 
esnek ve güvencesiz çalışmaya 
zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın 
sınır tanımadığı, okullardan bilim 
ve sanatın kapı dışarı edildiği, 
matematiğin tartışmaya açıldığı 
bir eğitim sistemiyle sağlıklı bi-
reylerin yetiştirilmesi mümkün 
değildir. Eğitim-İş Konya Şubesi 
olarak, çocuk ve gençlerimizin, 
geleceğimizin siyasi iktidarın 
yarattığı enkazın altında yok ol-
maması için acil adımlar atılma-
sı zorunluluğunu bir kez daha 
belirtiyor, parasız, bilimsel, de-
mokratik ve laik eğitimin tüm 
yurttaşlar için ayrım gözetmek-
sizin hayata geçirilmesini istiyo-
ruz. Bu düşünceler altında tüm 
öğretmenlerimize ve öğrencile-
rimize iyi tatiller, sağlıklı günler 
diliyoruz. Ayrıca Yükseköğretim 
Kurumları Sınavına(YKS) girecek 
tüm gençlerimize başarılar dile-
riz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya SMMMO üyeleri bayramlaştı 
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odasında (SM-
MMO) Ramazan Bayramı tatilinin 
ardından ilk mesai gününde bay-
ramlaşma programı düzenlendi. 

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası üyeleri oda 
binasında bir araya gelerek bay-
ramlaştı. Yoğun katılımın olduğu 
programda konuşan Konya SM-
MMO Başkanı Seyit Faruk Özse-
lek, “Türkiye Fransa maçında ga-
libiyet alan ve bize gurur yaşatan 
Milli takımımıza çok teşekkür edi-
yorum. Dini ve milli bayramları-
mız, birlik ve beraberliğimizi daha 
içten hissettiğimiz, mutlulukları 
paylaştığımız en güzel günleri-
mizdir. Aile fertlerinin dost, eş ve 
akraba bir araya gelmesini sağla-

yarak, özlemini gideren, dargın-
lıkları unutturan, dostluğun, hoş-
görünün duygularını düşündüren, 
mutluluğun milletçe yaşandığı 

Ramazan Bayramını en içten di-
leklerimle kutluyorum” dedi. 

Bayramlaşma programına 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara da 
katıldı. Tüm oda üyelerinin bay-
ramını kutlayan Milletvekili Kara, 
“Allah nasip ederse yasa teklifimi-

zin sonuna kadar arkasındayız ve 
takipçisi olmaya da devam edece-
ğiz. Meclis çalışmalarımız devam 
ediyor ama bizim yasa teklifimizi 

komisyonda genel kurula gelene 
kadar belli bir süre aşaması var. 
Biz bu sürede de teklifimizin arka-
sındayız. 

Eğer 2020 yılında meclis açılır 
açılmaz ilk vermiş olacağımız yasa 
teklifimiz olacak.

 Meslektaşların tüm sorunları-
nı mecliste Türkiye genelinde dile 
getirme sözünü veriyorum” şek-
linde konuştu. 

Bayramlaşma programına, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, MHP 
İl Başkanı Murat Çiçek, Vergi Da-
iresi Başkanı Musa Kazım Ünver 
ve sivil toplum kuruluşlarının yö-
neticileri katıldı.
n İHA

Ribat Eğitim Vakfı, Aziziye 
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programda bayramlaştı. 
Dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi Konya’da da maz-
lumlara Ramazan sevinci ya-
şatan ve yılın 12 ayında ihti-
yaç sahiplerinin yanında olan 
Ribat Eğitim Vakfı bayramlaş-
ma programında Konyalılarla 
buluştu.

Aziziye Kültür Merkezi’n-
de düzenlenen bayramlaşma 
etkinliğine Ribat Eğitim Vakfı 
Onursal Başkanı Abdullah Bü-
yük, Ribat Eğitim Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet 
Küçüktoka, Mütevelli Heyeti, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok 
sayıda gönüllü katıldı. Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan bay-
ramlaşma, RİBAT Eğitim Vakfı 
Onursal Başkanı Abdullah Bü-
yük’ün sohbetiyle devam etti. 
Ribat Eğitim Vakfı’nın kuruluş 
hikâyesini anlatarak başlayan 
Abdullah Büyük, geçen onca 
yılda bütün birimlerin Allah 
rızasını gaye edinerek çalış-
tığını ve büyüdüğünü ifade 

etti. STK’ların önemine de 
değinen RİBAT Eğitim Vakfı 
Onursal Başkanı Abdullah Bü-
yük, Konya’nın vakıf ve der-
nekçilik açısından zengin bir 
şehir olduğunu ifade ederek 
“Bayramların ülkemizde ve 
dünyamızda acıların dinme-
sine vesile olmasını diliyoruz. 
Tüm İslam âleminin mübarek 
Ramazan Bayramı’nı tebrik 
ediyorum” dedi. Ribat Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Küçüktoka da “Mü-
barek Ramazan Bayramı’nın 
da ailemize, camiamıza, ülke-
mize, milletimize hayırlar ge-
tirmesini, birlik ve dirliğimize 
vesile olmasını temenni edi-
yorum” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmaların ardından Abdullah 
Büyük tarafından çocuklara 
harçlık dağıtılırken programa 
katılan davetliler bayramlaş-
tı. Öte yandan RİBAT Eğitim 
Vakfı’nın temsilciliklerinin bu-
lunduğu dünyanın birçok ye-
rinde eşzamanlı bayramlaşma 
programı gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı, Kon-
ya-Taşkent İlçesi Çetmi ma-
hallesinde ikamet eden iki 
ayağı şeker hastalığından do-
layı kesilmiş olan Kerim Ak-
boğa’yı, hayırsever Konyalı 
işadamlarının hediye ettiği 
motorlu ve tekerlekli sandal-
yeyi vererek bir iyiliğe daha 
öncülük etti.

Konya-Taşkent ilçesi Çet-
mi mahallesinde ikamet eden 
38 yaşındaki Kerim Akboğa 
Babasını kaybettikten sonra, 
yokluğuna alışamayan, haya-
tın yükünü fazla taşıyamaya-
rak stres yapar. Şekeri çıkar. 
Sonrası Yüksek şeker ile so-
nuçlanır ayakları kesilir.

Tekerlekli sandalyesi tes-
lim eden Ribat Eğitim Vakfı 
Ribat Aşevi Müdürü Ali Sak-
man, konu hakkında yaptı-
ğı açıklamada şu sözlere yer 
verdi. Kerim Akboğa’yı İki ay 
önce ziyaret etmiştik .Tek is-
teği tekerlekli sandalye ..Ve 
Hayır sahipleri bu muradını 
gerçekleştirir diye beklenti-
si vardı. Konyalı hayırsever 
işadamları Kerim Akboğa’nın 
bu istediği ve talebini yerine 

getirdiler. Bizlerde bu aracı-
lık görevini Ribat eğitim Vakfı 
adına gerçekleştirdik. Şimdi 
Kerim Akboğa’nın evinde he-
diyesini takdim ettikten sonra 
mutluluk, sevinç ve gözyaşı 
bir aradaydı.

Tekerlekli sandalyesi kavu-
şan Kerim Akboğa, “İlk önce 
Konyalı hayırsever işadamları-
mıza benim bu isteğimi kabul 
ederek gönderdikleri tekerlekli 
sandalye için teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca Ribat Eğitim Vak-
fının yönetici ve çalışanlarına 
bu konuda öncülük yaptıkla-
rını içinde onlara da teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı 
ailesi bayramlaştı

Ribat Eğitim Vakfı bir 
iyiliğe daha öncülük yaptı

İlköğretim 1. ve 2. sınıf öğ-
rencilerine yönelik 8’li set şek-
linde hazırlanan hikâye kitapları, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay 
Üniversitesi ve Konya Aydınlar 
Ocağı’nın da desteğiyle gerçek-
leştirilen ‘Askı’da Kitap’ proje 
sonuçlanırken, Anadolu’daki 42 
İlde öğrencileri sevindirdi.

Askı’da Kitap projesinin ko-
ordinatörleri NEÜ Sağlık Bilim-
leri Fakültesi öğrencilerinden 
Neslihan Tümer, Büşra Şeker ve 
Hülya Admış, projenin sonuçlan-
dırıldığını ve Anadolu belirlenen 
42 İlde İlköğretim 1. ve 2. sınıf 
öğrencilerine yönelik 8’li set şek-
linde hazırlanan hikâye kitapları, 
öğrencilere ulaştırıldığını söyle-

diler.
Koordinatörler adına açıkla-

mada bulunan Neslihan Tümer, 
“Kişisel gelişimi konu alan hikâ-
yeler kendine vakit ayırma, zor-
luklarla mücadele, önyargının 
olumsuz sonucu, kalp kırmama, 
işi severek yapmanın önemi, 
çevremizdekilerin söylediğinin 
etkisinde kalmama, hayal etme-
nin önemi ve liyakatin önemini 
anlatan kitap setleri hazırlandı. 
Bazı insanlar kitaplara kolayca 
ulaşabildiği için herkesin böyle 
bir imkâna sahip olduğunu düşü-
nüyor olabilir.

 Biz projemizin başlamasın-
dan bu zamana kadarki süreç-
te fark ettik ki bu imkâna sahip 
olamayan öğrenci sayısı tahmini-

mizden çok fazla.
 Bu ulaştığımız bilgilerden 

yola çıkarak bizce çocukların te-
mel ihtiyaçları arasında yer alan 
kitaplara kolay ulaşabilmesi için 
Askı’da Kitap projemizi gelişti-
rerek hayat geçirdik ve sonuç-
landırdık. Askı’da Kitap projemiz 
sonucunda Anadolu’daki 3 bin 
365 öğrenciye ulaştık. 

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri olarak hazırladığımız 
hikâye kitaplarını köy okullarına 
ulaştırmak amacıyla Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi, KTO Karatay Üni-
versitesi ve Konya Aydınlar Oca-
ğı’nın desteğiyle bir proje baş-
lattık. Konya’dan yola çıkarak 42 

ilde 3 bin 365 öğrenciye 26 bin 
920 kitap ulaştırmayı hedefledik 
ve proje sonunda bu sayıda bağış 
elde ettik.

Askı’da Kitap Proje sürecinde 
emeği geçen herkese ve bize des-
tek olan Konya Ticaret Odası’na, 
Konya Sanayi Odası’na, Konya 
Eczacılar Odası’na, Konya Baro-
su’na, Konya Tabipler Odası na 
ve stantlarımızdan set satın alan 
hayırseverlere teşekkür ederiz. 
Okullara kitapları gönderdik ve 
öğretmenlerimizin gönderdiği 
fotoğraflarda, videolarda öğ-
rencilerin mutluluğunu görmek 
bizleri çok sevindirdi. Toplumu-
muzun buna benzer projelere ih-
tiyacı var” dedi.
n HABER MERKEZİ

Askıda Kitap’la öğrenciler sevindirildi
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Eve yapılan baskında 
kenevir ele geçirildi 

Yaralı bulunan sincap 
tedavi altına alındı 

Çumra ilçesinde bir kişinin 
evinde kenevir yetiştirdiği bilgi-
sine ulaşan jandarma ekipleri, 
düzenlen operasyonda evde yapı-
lan aramada uyuşturucu madde, 
kenevir, altın bilezik ve para ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl 
Jandarma Komutanlığına bağlı 
ekipler, Konya’nın Çumra ilçesi 
Cumhuriyet Mahallesinde bir kişi-
nin evinde kenevir yetiştirdiği bil-
gisine ulaşarak, adrese baskın için 

düğmeye bastı. Belirlenen adrese 
baskın yapan jandarma ekipleri 
şüpheli R.B’yi evde bulamazken, 
evde yapılan aramada 181 gram 
kubar esrar, 128 kök kenevir bitki-
si, 1 adet hassas terazi, 5 adet altın 
bilezik, 2 adet büyük altın, 3 adet 
yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 
42 lira ele geçirildi. Şüpheli şahsın 
yakalanması için çalışmaların sür-
düğü öğrenildiı.
n İHA

Konya’da mahallede oynayan 
çocuklar tarafından yaralı halde 
bulunan sincap koruma altına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçe-
sinde çocuklar tarafından bulunan 
bir yaralı sincap olduğunun haber 
verilmesi üzerine harekete geçti. 

Adrese giden milli parklar ekip-
leri, yaralı sincabı alarak tedavi 
edilmek üzere Karatay Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne 
teslim etti. 

Yaralı sincabın tedavisini mü-
teakip yeniden doğal yaşam alanı-
na bırakılacağı kaydedildi.
n İHA

Konya’da, Mevlana Müzesi civarından görüntü çeken iletişim fakültesi öğrencileri dilencilerin saldırısına uğra-
dı. İki öğrencinin yaralandığı olaya karışan dilencilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken iki kişi kaçtı

Dilencilerden genç 
iletişimcilere saldırı 

Ramazan Bayramı tatilinin son 
gününde Mevlana Müzesi’ne gelen 
yerli ve yabancı turistlerle ilgili ha-
ber yapmak isteyen Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesinin eğitim 
kanalı ÜNTV muhabirleri görüntü 
çekip röportaj yaptıkları sırada bir 
dilenci kadın, “Beni neden çekiyor-
sunuz?” diyerek terlik fırlattı. Muha-
birlerin dilenci kadını çekmediklerini 
söylemesine rağmen sözlü tacizde 
bulunan Elife D. kız öğrencilere sal-
dırmaya başladı. 

Bölgedeki biri kadın iki dilenci 
daha gelerek 3 muhabiri darp etti.

 İletişim fakültesi öğrencileri va-
tandaşların yardımıyla kurtarılırken 
olay yerine gelen polis dilenci Elife 

D.’yi gözaltına aldı. Diğer iki dilenci 
ise kaçtı. 

Hastaneden darp raporu alan 
öğrenciler Ayşenur Ö ile Hacer K. 

dilencilerden şikayetçi olurken ifa-
desi alınan kadının serbest bırakıl-
dığı, kaçan şahısların ise arandığı 
öğrenildi. 

ÜNTV Haber Koordinatörü, Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Selman Selim 
Akyüz, muhabir ve aynı zamanda 
öğrencilerine yapılan saldırıyı kına-
dı. Akyüz, “Gündüz saatlerinde şeh-
rin en kalabalık bölgesinde amaçları 
haber yapmak olan genç gazeteci 
adaylarına yapılan bu saldırı kabul 
edilemez. Konya polisinin ve zabıta-
nın halkı ve turistleri rahatsız eden 
dilenciler konusunda gereken has-
sasiyeti göstereceğine inanıyorum.

 Olayın duyulmasından itibaren, 
basına yapılan bu saldırıyı kınayan 
ve destek veren herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Drift yapan 3 sürücüye 5’er bin lira ceza

Konya’da şehrin farklı noktala-
rında ‘drift’ yapan 3 sürücüye 5 bin 
10’ar TL para cezası kesildi. Sürü-
cülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle 
el konuldu. Karatay ilçesi Sarıyakup 
Mahallesi Üçler Caddesi’nde 42 
DAP 07 plakalı otomobilin sürücü-
sü,  trafiğin yoğun olduğu saatlerde, 
aracıyla ‘drift’ yaptı. Görüntüler, bir 

vatandaş tarafından cep telefonu ka-
merasıyla kaydedilip, sosyal medya-
da paylaşıldı. Bunun üzerine hareke-
te geçen polis, plakasından kimliğini 
belirlediği sürücüye ‘trafiği tehlikeye 
düşürmek’ suçundan 5 bin 10 TL 
ceza uygulayıp, ehliyetine 2 ay sü-
reyle el koydu. 

Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Si-

tesi’nde de  42 DJ 845 ve 42 ABU 
294 plakalı araçların sürücüleri gece 
saatlerinde yol ortasında drift yaptı. 
Bu anlar da vatandaşlar tarafından 
görüntülendi. Polis, sürücülere 5 
bin 10’ar TL para cezası kesip, 2 ay 
süreyle ehliyetlerine el koydu.  Gö-
rüntüler üzerinden araç plakalarına 
ceza yazılabildiğini hatırlatan Konya 

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denet-
leme Şubesi Ekipler Amiri Ömer 
Yanık, ‘’Yaptığımız her hareket göz-
lemleniyor. Hem kendi etrafımızdan 
hem de cep telefonu kameraları va-
sıtasıyla bir şekilde bize ulaşıyor. Va-
tandaşlarımızdan trafik kurallarına 
uymalarını rica ediyoruz’’ dedi.
n DHA

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı İşçi servisiyle otobüs çarpıştı: 10 yaralı
Aksaray’da kamyonetin 

şarampole devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasın-
da 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 19.30 sıraların-
da Aksaray - Nevşehir Kara-
yolunun 29. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Aksaray’dan Nevşehir 
istikametine seyreden Nejat 
A. (30) idaresindeki 42 BT 853 
plakalı kamyonet, sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu şarampo-
le devrildi. Kazada sürücü ve 
yanında yolcu olarak bulunan 
Ahmet T. (48) yaralanırken, 
Nejat A. kamyonette sıkıştı. 
Haber verilmesi üzerine kısa 
sürede olay yerine gelen 112 
Acil Yardım ekipleri, polis 
ekipleriyle birlikte sıkışan ya-
ralıyı kamyonetin kabininden 
çıkardı. Yaralılar ambulanslara 

taşınırken, ilk müdahalelerinin 
ardından Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıl-
dı. Burada tedavi altına alınan 

yaralıların durumlarının iyi ol-
duğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karapınar ilçesinde köyle-
re süt sağmaya giden işçileri 
taşıyan minibüs ile belediye 
otobüsü çarptı. Çarpışmanın 
şiddetiyle savrulan iki araç, yo-
lun kenarında bir evin bahçe 
duvarını yıktı. Kazada araçlar-
da bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 
sıralarında Ulus Mahallesi Kı-
lıçaslan Caddesi’nde meydana 
geldi. Köylere süt sağmaya gi-
den işçileri taşıyan Bahri Fidan 
(35) yönetimindeki 42 ACZ 
182 plakalı  minibüs kavşakta 
Fatih Karaca’nın (35) kullandı-
ğı 42 FOV 10 plakalı belediye 
otobüsüyle çarpıştı. Çarpış-
manın şiddetiyle savrulan iki 
araç, yolun kenarındaki Veli 
Hatunana’ya ait evin bahçe 
duvarını yıkıp, evin balkonu-
nun yakınında durabildi.  Şans 

esere bahçede herhangi birinin 
olmaması faciayı önledi. Ka-
zada sürücüler yara almadan 
kurtulurken araçlarda bulunan 
Bahri Fidan (57), Azime Fidan 
(58), Aysel Fidan (21), Azra Fi-
dan (4), Firdevs Kocaker (24), 

Emine Dikmen (34), Kamile 
Ünül (39), İmiş Karlı (57), Ni-
met Kaşdemir (59) ve Ümit 
Güven (40) yaralandı. Yaralılar, 
ambulanslarla Karapınar Dev-
let Hastanesine kaldırıldı.
n DHA
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Önceki gün aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışıyla Karatay’ın Yağlıbayat Mahallesi’nde 
arazide bulunan küçükbaş hayvanlar telef oldu. İlk belirlemelere göre 30 olan sayının artabileceği bildirildi 

Koyunlar telef oldu
Konya’da önceki gün aniden 

bastıran sağanak yağış, haya-
tı olumsuz etkiledi. Yağmur bir 
süre yerini ceviz büyüklüğünde 
doluya bırakınca, yaşanan zarar 
da büyük oldu. Konya’nın birçok 
bölgesinde tarım arazilerini ve 
meyve ağaçlarını olumsuz etkile-
yen dolu yağışı, büyük çaplı mad-
di hasarlara yol açtı. Doludan 
etkilenen sadece tarım arazileri 
olmadı. Yağışın ardından geçen 
zaman, oluşan zararın da gün yü-
züne çıkmasını sağladı. Karatay 
İlçesi’ne bağlı mahallerde arazi-
de yayılan küçükbaş hayvanlar, 
doluya hazırlıksız yakalanınca, 
telef oldu. 

HAYVANLAR TELEF OLDU
Dolu yağışının ardından kötü 

haber Karatay’ın Yağlıbayat Ma-
hallesi’nden geldi. Arazide otla-
yan yüzlerce küçükbaş hayvan, 
aniden bastıran dolu yağışından 
kaçamadı. Ceviz büyüklüğünde-
ki doluya maruz kalan hayvanlar 
kaçamayınca, hayvanlar oldukla-
rı yerde telef oldu. Acı olay geçen 
zamanın ardından mahalle sakin-
lerinin arazi incelemelerinde or-
taya çıktı. İlk belirlemelere göre 
telef olan 30 küçükbaş hayvana 
ulaşılırken, bölgede bulunan di-
ğer hayvanların ise kontrol ça-
lışmaları sürüyor. Arazide daha 
onlarca küçükbaş hayvanın oldu-
ğunu bildiren yetkililer, telef olan 

hayvan sayısının 50’yi bulabile-
ceğini tahmin ediyor. 

SAYI 50’YE ÇIKABİLİR

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Yağlıbayat Muhtarı Er-
han Demirel, acı olayın detayla-

rını paylaştı. Arazide çok sayıda 
küçükbaş hayvanlarının oldu-
ğunun bilgisini veren Demirel, 
yaşanan doludan sonra arazide 
telef olan 30 küçükbaş hayvana 
ulaştıklarını söyledi. Bölgede bu-
lunan diğer küçükbaş hayvanlar-
la ilgili incelemeleri sürdürdükle-
rini söyleyen Demirel şu bilgileri 
paylaştı, “İlk belirlemelere göre 
30 küçükbaş hayvan telef oldu. 
Ancak arazideki incelemeler de-
vam ediyor. Daha ne kadar telef 
olan hayvanımız var bilmiyoruz. 
Ancak tahminlerimize göre sayı 
50’ye çıkabilir. Hayvanlar dolu-
dan kaçamamış ve kurşun yer 
gibi dolu kafalarına gelince, hay-
vanlar telef olmuş.”

ZARAR TESPİT 
ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bölgede yaşanan zararla ilgili 
tespit çalışmalarının sürdüğünü 
dile getiren Demirel, “Karatay 
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilile-
rimiz bölgemizde incelemelerini 
sürdürüyor. 

Hem tarım alanlarında hem 
de telef olan hayvanlarımızla il-
gili tespitler yapılıyor. Tutulan 
rapor sonrasında hasar ortaya 
çıkacak. 

Raporu ben Karatay Kayma-
kamlığı’na da ulaştıracağım” 
diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye’de 37 haftanın altında 
doğan prematüre bebeklerdeki sağ 
kalma oranı, gelişen teknoloji ve 
uzman hekimler sayesinde büyük 
artış kaydediyor. Yenilenen özel 
bakım yöntemleriyle normalden 
erken doğan bebekler, normal be-
bekler kadar sağlıklı oluyor. Ancak 
hastanedeki bu bakımın evde de 
özel bakımla devam etmesi son 
derece önemli. Fiziksel gelişimin 
sıkı takibi yanında aile sevgisi de 
bebeğin sağlıklı gelişimine katkı 
sağlıyor.

Medova Hastanesi doktorların-
dan Prof. Dr. Rahmi Örs prematü-
re bebeklerle ilgili olarak şunları 
kaydetti, “Prematüre bebekler, son 
yıllarda yoğun bakım süreçleri ve 
uzman kadroların artmasıyla ha-
yata daha fazla tutunabilmekteler. 
Sağlık bu kadar geliştiği için erken-
den gelen sabırsız bebeklerimiz de 
ailelerini çok korkutmuyor. Medo-
va Hastanesi olarak Yeni Doğan 
Yoğun Bakım ünitesine sahibiz ve 
bebeklerimiz bu ünitede kalırken 
anne, baba, kardeş ziyaretlerine 

de izin veriyoruz. Çünkü bebek bu 
dönemde aile sevgisini ve ilgisini 
hissediyor. Bu da gelişimini olum-
lu yönde etkiliyor. Tıpkı 25 hafta-
lık doğan Alptekin bebeğimiz gibi. 
Yaklaşık 3,5 ay Yeni Doğan Yoğun 
Bakım ünitemizde kaldı ve uzun 
süre solunum cihazı ile takip edildi. 
Şuan taburcu ediyoruz ve herhangi 
bir oksijen desteği veya tıbbi ilaç 
desteği de gerekmiyor.” Prematüre 
bebeklerde beslenmenin de önem-

li olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Örs, “Alptekin bebek 25 haftalık 
olduğu için az kilo ile doğdu. Şuan 
2610 gram olarak taburcu ediyo-
ruz. Erken doğumlarda organ ge-
lişimleri belli bir süre daha devam 
ediyor. Bu sürecin sağlıklı sürmesi 
için ailelere evde bakım sürecin-
de beslenme eğitimleri veriyoruz. 
Bebeğin gelişimi açısında hekimin 
önerdiği beslenme şekline aileler 
özen göstermeli.’ dedi.

Prematüre bebeklerin taburcu 
olduktan sonra da kontrollerinin 
çok büyük önem taşıdığını vurgu-
layan Prof.Dr. Rahmi Örs 37 hafta 
ve altında doğan bebeklerde göz, 
akciğer, işitme ve nörolojik geli-
şimlerinin sağlık kuruluşlarında 
dikkatle izlenmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi. 

25 haftalık bebekleri Alptekin’i 
kucaklarına sağlıklı alan aile ise çok 
stresli günler yaşadıklarını belirte-
rek, “Daha önce düşük yaptığım 
için çok tedirgindim. 

Erken doğum aslında beklen-
miyordu, böyle olunca tedirginliği-
miz arttı ama Allah’ın izniyle bebe-
ğimizi sağ salim kucağımıza aldık. 
Yoğun bakım süreci çok stresli 
geçti.

 Yaklaşık 3,5 ay her gün hasta-
neye gelip gittik ama doktorumuz 
Rahmi Bey ve ekibi bizi sürekli ra-
hatlattı. Kendimizi emin ellere tes-
lim etmişiz. Medova Hastanesi’ne 
ve Rahmi hocamıza çok teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

‘25 haftalık’ büyük başarı

73 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü yöneticisi yakalandı 
Aksaray’da suç örgütü kur-

mak, suç örgütü kapsamında 
suç işlemek ve örgütü yönetmek 
suçlarından aranan ve hakkında 
73 yıl kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan şüpheli polisin bir rezi-
dansa yaptığı operasyonla yaka-
landı. 

Operasyon gece yarısı Aratol 
İstiklal Mahallesi 9414 Sokakta 
bulunan bir rezidansa gerçek-
leştirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Aksaray’da suç örgütü kurmak, 
yönetmek ve suç örgütü kapsa-
mında çeşitli olaylara karışmak, 
adam kaldırmak, kişiyi hürriye-
tinden ala koymak, zorla para al-
mak, gasp, silahlı tehdit ve şantaj 

gibi suçlardan aranan ve hakkın-
da 73 yıl kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan Sadi Kavurmacı’nın (31) 
yakalanması için İl Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, 
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi 
ve Asayiş Şubesi ekipleri çalışma 
başlattı. Yapılan araştırmalar so-
nucunda Sadi Kavurmacı’nın bir 
rezidansta kaldığını tespit eden 
ekipleri, gece saatlerinde operas-
yon düzenledi. Rezidans dairesin-
de yakalanarak gözaltına alınan 
Sadi Kavurmacı’nın emniyetteki 
işlemlerinin ardından hakim kar-
şısına çıkarılması bekleniyor.
n İHA

Sünnet sezonunun geldi-
ği bu aylarda, sünnetle ilgili 
akıllara gelen sorular merak 
konusu.  Sünnet hangi yaş ve 
aylarda yapılmalı, hangi yön-
tem kullanılmalı, sünnet olan 
çocuk kaç günde iyileşir gibi 
soruların cevabını Özel Bü-
yükşehir HastanesiÜroloji Uz-
manı Op. Dr. Mehmet Ardıç 
verdi. Sünnet için en uygun 
yaş aralığının bebeklerde ilk 6 
aya kadar  ve çocuklarda 4 yaş 
sonrası olduğunun bilgisini 
paylaşan Andıç, şöyle devam 
etti: “Sünnette  ağrı duyma-
ması için genel anestezi ile 
uyutularak veya lokal anestezi 
ile bölgesel  uyuşturma yapılır.

Genel anestezi uygulana-
caksa, 4 saat aç kalması gere-
kir. Ameliyathanede yapılacak 
bu işlem öncesinde kan alın-
ması ve anestezi hekiminin 
çocuğu görmesi gerekir. 

Ameliyathaneye alındık-
tan sonra koluna intraket ta-
kılıp damardan ilaç verilerek 
uyutulup gaz takviyesi yapılır. 
Sünnete başlanmadan önce 
uyandıktan sonra ağrı olma-
ması için pipi etrafı iğne ile 
uyuşturulur.

Lokal anestezi yöntemin-
de, aç olması gerekmez. 

Sünnet odasında aileler ya-
nında sünneti izleyebilir.

 Pipi etrafına iğne yapılıp 
on dakika beklenir. İğneden 
yaklaşık 15-20 saniye sonrası 
ağrısı geçer.

Sünnet tekniği ise cerrahi 
ve kelepçe yöntemlerini içerir.

 Cerrahi yöntemde bistüri 
veya makas ile kesilir. 

Koter benzeri cihazlar ile 
yakarak kesme yöntemini si-

nirlere vereceği hasardan 
dolayı tercih etmemekteyiz. 
Cerrahi yöntem de dikiş atılır.
Diğer kelepçe yöntemi dikişsiz 
olur ancak bu yöntemde sün-
net derisini düzgün istenilen 
ölçüde kesilmesi olanağı azdır. 
İyileşme her iki yöntemdede 
benzer olup yaklaşık 10 günde 
iyileşme gözlenir. 

Sünnet sonrası  genel 
anestezi de 3-4 saat en az has-
tanede gözlem altında tutul-
ması gerekir.

 Lokal anestezi de ise he-
men gidebilir. Hatta çocuklar 
yürüyerek gidebilir.

Bebekler için bez altına 
bardak konularak işlem ta-
mamlanır. Ailelere sünnet 
sonrası sadece ağrı kesici şu-
rup vermesi ve pipi etrafına 
krem sürmesi anlatılır. Ge-
nellikle ağrı ilk gün olur daha 
sonraki günler çocuk normal 
hayatına devam edebilir.

 İyileşme kabuklanma ile 
yaklaşık 10 gün kadar sürer. 
Dikişler bir hafta ile 10 gün 
arasında erir. Herhangi bir di-
kiş alma işlemi ve kontrol ge-
rekmez.”
n HABER MERKEZİ 

Sünnetle ilgili merak
edilenlere cevap verdi

Dr. Mehmet Ardıç 
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

4.Organizede bulunan 
fabrikamıza 

VASIFLI 
VASIFSIZ
eleman alınacaktır

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332 501 12 12 

Tel : 345 48 84

ÇAY VE TEMİZLİK 
İŞLERİNE BAKACAK 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

  
Müraacatlar şahsen yapılacaktır

Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. 
10652 Sk. No: 9 Karatay/KONYA 

ELEMAN
ALINACAKTIR

ZAYİ
Sürücü belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

Mustafa ARSLAN

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

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

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2176 Ada, 78 Parsel, IŞIK Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız 
BölümKonya İli, Selçuklu İlçesi, Bedir mahallesi, Hadimi ve Seferhisar caddeleri, Çelebi Murat ve 
Veznedar sokaklar, Çarık sokağa cepheli, no: 21 deki Sey ? Kon sitesi, B - 2 bloğun zemin katında, batı 
? kuzey ? güney cepheli, 2 iç kapı ( tapuda 4 bağımsız bölüm ) noludur. Dairenin antre, salon, üç oda, 
mutfak, banyo, tuvaleti bulunmaktadır. İki adet balkon vardır. Bu dairenin arsa payı 1/32 olmak üzere 
borçluya ait arsa miktarı 1/32 x 1.825,0 m2: 57,03 m2 dir. Giriş kapısı çelik, diğer kapı doğramaları 
paneldir. Pencereler PVC doğrama olup, mermer denizlik vardır. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, plastik 
boyalıdır. Salon ve oda tabanlarına laminant, sulu kısımların tabanına seramik döşenmiştir. Mutfakta 
mermer tezgah ile tezgah alt ve üst dolapları vardır. Tuvalet iç duvar yüzeyleri yarıya kadar, banyo iç 
duvar yüzeyleri tavana kadar seramik kaplanmıştır. Bir balkon profil camekanla kapatılmıştır. Dairenin 
brüt inşaat alanı yaklaşık 90 m2, net inşaat alanı ise 77 m2 dir. Elektrik ve su tesisatı vardır. Yapılan 
keşif sırasında dairede kiracının ikamet etmekte olduğu ifade edilmiştir.Borç konusu taşınmazında 
üzerinde bulunduğu iki girişli bloğun bodrum katı, zemin katı, üç adet normal katı bulunmaktadır. Her 
girişte zemin kat ve her katta iki adet daireden blok üzerinde toplam on altı adet daire vardır. Ana giriş 
kapısı alüminyum doğramadır. Merdiven basamakları ve sahanlıklar yerinde dökme mozaik olup profil 
korkuluk vardır. Tretuar betonu dökülmüştür. Briket ihata duvarı vardır. Sokaktan giriş kapısı profildir. 
Yakın çevresindeki imar durumuna göre, borç konusu 1/32 hissenin bulunduğu 21 L IV ( 134 ) pafta, 
2176 ada, 78 parsele; dört katlı bina yapılabilecektir. Parsel imar planında dört kat mesken sahasına 
isabet etmektedir. TAKS, E, sokaktan çekme mesafesi, doğudaki komşu bahçe çekme mesafesi ve 
batıdaki komşu bahçe çekme mesafesi belirtilmemiştir. Mevcut yapı imar planına uymaktadır.
Adresi : Selçuklu / KONYA
Arsa Payı : 1/32
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı BBMK: 16.05.2014 tarih ve 205 sayılı kararı )
Kıymeti : 175.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Aile konut şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 03/07/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
TESCİL HAKKINDA : Taşınmazın satılması halinde 27/02/2019 tarihli ihaleye Konya 3. İcra 
Mahkemesinin 2019/183 Esas sayılı dosyasından açılan ihalenin feshi davası kararının kesinleşmesi 
halinde tescil belgesinin ihale alıcısına verilip verlimeyeceğine karar verilmesine,
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/18858 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 2. İCRA DAİRESİ

2017/18858 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

(İİK 133 uyarınca)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007711

Müflisin Adı ve Adresi :Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Baldan Konut Yapı Kooperatifi, 1370046990 
Vergi Nolu, İstanbul Karayolu Bağlıkurt Mevkii 25. Km Selçuklu / KONYA                                           
Müflisin Ticaret Sicil No :23158
Müflis şirket hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs 
Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli kesinleşmiştir.
İkinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 23/09/2019 günü saat 14.00-14.30’ De Konya 1. İflas 
İcra Müdürlüğün dehazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs Kanununun 
232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince İİK 166 M. ilân ve tebliğ olunur. 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007682

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/4 İFLAS
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI

Konyalı müftünün kızı
kazada hayatını kaybetti

4 kişinin öldüğü, 42 kişinin de yaralandığı Çanakkeli gezi-
si otobüs kazasında, Seyhan Müftüsünün kızı Sümeyra Güller 
hayatını kaybetti, kardeşi Raziye Beyza Güller yaralı olarak 
kurtuldu.

Seyhan Müftülüğü’nün düzenlediği Çanakkale gezisine 
giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasın-
da Seyhan Müftüsünün kızının da arasında bulunduğu 4 kişi 
öldü, 42 kişi yaralandı. 

Adana’dan Çanakkale’ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 
533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulundu-
ğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Çanakkale - Bandırma karayo-
lu’nun Edincik Kavşağı’nda çarpıştı. 

Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sü-
meyra Güller, Kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin 
kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını 
kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Gül-
ler’in kızı Sümeyra Güller’in cenazesini Konya’da toprağa 
verileceği diğer kızı Raziye Beyza Güller’in de kazadan yaralı 
kurtulduğu, müezzin kayyım Ahmet Topak’ın evli ve 2 çocuk 
babası olduğu öğrenildi.
n İHA

Tuz Gölü allı turnalarla güzel
Kuş varlığı yönünden Tür-

kiye’nin en zengin gölleri ara-
sında yer alan Tuz Gölü, her yıl 
binlerce allı turnaya ev sahipli-
ği yapıyor.

Tabiat Varlıkları Genel Mü-
dürlüğünün hazırladığı Tuz 
Gölü Özel Çevre Koruma Böl-
gesi (ÖÇKB) raporuna göre, 
kapalı havzadaki Tuz Gölü, 
jeolojik olarak tektonik kökenli 
ve büyüklüğüne karşın Türki-
ye’nin en sığ gölleri arasında 
gösteriliyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci 
gölünün bulunduğu Tuz Gölü 
havzası, İç Anadolu Bölgesi’n-
de Cihanbeyli ve Haymana 
platolarıyla çevrili çukur alanın 
en alçak bölümünde yer alıyor.

Derinliği birçok yerde ya-
rım metreden az olan göl, ilk-
bahar aylarında suyun çoğal-
masıyla 164 bin 200 hektar 
alana ulaşıyor. 

Türkiye’nin tuz ihtiyacının 
yüzde 70’inin karşılandığı göl, 
ülkenin en az yağış alan yeri 
olduğu için akarsu bakımından 
da oldukça fakir.

Kendine özgü doğal yapısı 
ve tarihi değerlere sahip bölge, 
UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alıyor.

‘A’ SINIFI SULAK ALAN
Tuz Gölü, biyolojik çeşitli-

liğin korunması açısından da 
büyük önem taşıyor.  Dün-
yanın aynı zamanda en tuzlu 
ikinci gölü unvanına sahip 7 
bin 414 kilometrekare büyük-
lüğündeki bölge, uluslararası 
kriterlere göre “A” sınıfı sulak 
alan.

Göl, kuş varlığı yönünden 
de Türkiye’nin en zengin göl-
leri arasında gösteriliyor. 1. 
Derece Doğal Sit Alanı olarak 
tescil edilen bölgede yürütülen 
Tuz Gölü Biyolojik Çeşitlilik 
Araştırma Projesi kapsamında 
71 endemik bitki türü tespit 
edildi.

Alandaki 226 bitki türün-
den 2’si hassas çeşit olup, Bern 
Sözleşmesi ile koruma altında. 
Göl çevresinde 241 karasal 
omurgasız, 16 sucul bentik 
makroomurgasız, 8 balık, 22 
amfibi ve sürüngen, 100 kuş 
ve 25 memeli hayvan olmak 
üzere toplam 412 fauna türü 
tespit edildi, bunlardan 48 fa-
una türü ise ilk kez kaydedildi.

GÖLDE GEÇEN YIL 12 BİN 746 
ALLI TURNA DÜNYAYA GELDİ

Dünyada allı turnaların 
kuluçkaya yattığı önemli su-

lak alanlar arasında bulunan 
Tuz Gölü’nü her yıl çok sayıda 
yerli ve yabancı turist ziyaret 
ediyor. Binlerce flamingoya ev 
sahipliği yapan gölde, görsel 
şölen yaşanıyor. 

Geçen yıl Tuz Gölü ÖÇKB 
Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş 
Türlerini Koruma ve İzleme 
Projesi kapsamında bölgedeki 
kuş varlıklarının popülasyonu-
nun araştırılması, korunması 
ve izlenilmesi amaçlandı. 

Rapora göre, Tuz Gölü’nde 
2018’de kuluçkadan çıkan allı 
turna yavru sayısı 12 bin 746 
olarak tespit edildi. Yapılan 
gözlemlerde bu yavruların ge-
lişim dönemlerini sağlıklı ola-
rak geçirdiği ve yetişkin birey-
ler arasına karıştığı belirlendi.

Tuz Gölü ve çevresinde, 
yırtıcı kuşlar başta olmak üze-
re angut, suna, bataklık kırlan-
gıcı, kılıçgaga, Van Gölü martı-
sı, ince gagalı martı gibi birçok 
kuş türü ürüyor. Ayrıca 21 
bozkır kartalı ile 11 birey toy 
kuşunun yaşam sürdüğünün 
gözlemlendiği göl sınırlarında, 
20 ila 32 birey arasında üreyen 
toy kuşu popülasyonu olduğu 
tahmin ediliyor.
n AA
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli Karatay İlçesi 15 Mahalle mah. 16.Cilt 1523.safasında kayıtlı 
21114 ada 12 parsel sayılı ana   niteliği Arsa olan taşınmazın, Zemin kat 1. bağ.bölüm nolu Mesken 
niteliğindeki kısmı satışa çıkartılmıştır.   Ana taşınmazbodrum + zemin kat+ 3 normal kat olarak inşa 
edilmiştir. Satışa çıkartılan taşınmaz, ana binanın zemin katında1 bağ.bölüm nolu ve 1 kapı numaralı 
bina girişine göre sol ön tarafta konumlu, doğu ve güney cepheli olan dairededir. 2 oda salon, mutfak, 
antre, hol, banyo, lavabo-wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dairenin balkonlar dahil 
net kullanım alanı yaklaşık 90 m2. brüt ise 100 m2.dir. Salon ve odaların zimeni cilasız taban tahtası 
kaplı olup duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfak, antre- hol ve ıslak zeminleri beton , mutfak, hol ve 
antre duvarları sıva üzeri boyalı olup ıslak hacim duvarları ise kısmen fayans kapalı kısmen sıva üzeri 
boya kaplıdır. Dairesinin iç mekanlara açılan kapıları boyalı ahşap doğrama, giriş kapısı çelik kapılı, 
pencereleri ahşap doğramadır. Dairenin ısınması sobalıdır. Taşınmaz İstanbul Cd. 100mt. Hacı hasan 
Başı cd.seine 160 mt. Özel Nakipoğlu Bilgi Hastanesi 400 m. Mevlana müzesine 700 mt. Alaaddin 
tepesine 950 m. mesafededir.
Adresi : Nakipoğlu Mahallesi Heybet Sok. No:9 Daire:1Merkez / KONYA
Arsa Payı : 2/20
İmar Durumu : İnşaat tarzı Bitişik nizam konut alanına isabet ettiği, bina yüksekliği 4 kat
   olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaza 31/12/1993 tarih, 3/26 
   numarası ile yapı ruhsat belgesinin alındığı belirlenmiştir.
Kıymeti :120.000,00 TL
KDV Oranı : %1 (KDV oranında yasal yeni bir düzenleme olması halinde yürürlütkte olan 
   yeni oran geçerlidir.)
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 19/07/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 23/08/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI MEZAT SALONU-B BLOK ZEMİN KAT/ AKABE  
   MAH.CEMİL ÇİÇEK CD.KARATAY/KONYA -
Satış şartları  : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/12100 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007790

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2018/12100 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın 2018 yılı ölüm istatistikle-
rini çıkardı. Buna göre Konya’da 2018 yılında 11 bin 661 kişi öldü. 

Hayatını kaybedenlerden yüzde 54,2’si erkeklerden oluştu

2018’de Konya’da
11 bin 661 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Konya’nın 2018 yılı ölüm istatis-
tiklerini çıkardı. TÜİK Konya Bölge 
Müdürlüğü verilerine göre Kon-
ya’da 2018 yılında 11 bin 661 kişi 
hayatını kaybetti. 

Türkiye’de ölüm sayısı revize 
edilen 2017 yılı verisine göre 426 
bin 504 iken bu sayı 2018 yılında 
yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 
kişi oldu. Konya ilinde ölüm sayısı 
2017 yılında 11 bin 822 iken bu 
sayı 2018 yılında yüzde 1,4 azala-
rak 11 bin 661 oldu. En fazla ölüm 
62 bin 503 ölüm ile İstanbul ilinde 
gerçekleşirken bu ili 26 bin 458 
ölüm ile İzmir ve 26 bin 98 ölüm 
ile Ankara takip etti. Konya ili 11 
bin 661 ölüm ile Türkiye’de 5’inci 
sırada yer aldı. En az ölüm 498 
ölüm ile Bayburt ilinde gerçekleşti. 
ÖLENLERİN YÜZDE 54,2’Sİ ERKEK

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Türkiye’de 2018 yılında gerçek-
leşen ölümlerin yüzde 54,6’sını 
(232 bin 799 kişi) erkekler, yüzde  
45,4’ünü (193 bin 307 kişi) kadın-
lar oluşturdu. Konya ilinde 2018 
yılında gerçekleşen ölümlerin yüz-
de 54,2’sini (6 bin 323 kişi) erkek-
ler, yüzde 45,8’ini (5 bin 338 kişi) 
kadınlar oluşturdu.

2018 yılında Konya ilinde 
kaba ölüm hızı binde 5,3 olarak 
gerçekleşti. Kaba ölüm hızı, bin 

kişi başına düşen ölüm sayısını 
ifade etmektedir. Türkiye’de kaba 
ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 
iken bu hız 2018 yılında binde 
5,2’ye geriledi. Diğer bir ifade ile 
2017 yılında bin kişi başına 5,3 
ölüm düşerken, 2018 yılında bin 
kişi başına 5,2 ölüm düştü. Konya 
ilinde 2017 yılında binde 5,4 olan 
kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 
5,3’e geriledi. Kaba ölüm hızının 
en yüksek olduğu il binde 10,2 ile 
Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,4 
ile Sinop ve binde 8,8 ile Balıke-
sir izledi. Konya ili binde 5,3 kaba 
ölüm hızı ile 52’nci sırada yer aldı. 
Kaba ölüm hızının en düşük oldu-
ğu iller binde 2,6 ile Şırnak, binde 
2,84 ile Hakkari ve binde 2,85 ile 
Batman illeri oldu.

2018 yılında Konya ilinde be-
bek ölüm hızı binde 9,4 olarak ger-
çekleşti.

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Türkiye’de bebek ölüm sayısı, 
2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 
yılında 11 bin 629 oldu. Bebek 
ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 
iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. 
Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin 
canlı doğum başına 9,3 bebek ölü-
mü düştü. Bebek ölüm hızı illere 
göre incelendiğinde, 2018 yılında 
bebek ölüm hızının en yüksek ol-
duğu il binde 15,3 ile Gaziantep 
oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, 
binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. 
Bebek ölüm hızının en düşük oldu-
ğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. 
Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Ça-
nakkale, binde 6,4 ile Giresun ve 
Edirne izledi. Konya ilinde bebek 
ölüm hızı binde 9,4 oldu. Konya bu 
oran ile 34’üncü sırada yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen “Taner” isimli buğdayın, yüzde 
15 verim artışı ve yüksek kalitesiyle ekonomiye yıllık 1 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor

Kuraklığa dayanıklı, verimli 
ve kaliteli buğday geliştirildi

Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü’nde 
geliştirilen “Taner” isimli buğday, 
yüzde 15 verim artışı ve yüksek 
kalitesiyle rekolteye katkı sağlacak. 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı 
enstitünün müdürü Fatih Özdemir, 
merkezde kuraklıkla ilgili çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi.

Buğday, arpa, yulaf ve mısır gibi 
farklı bitkilerde ıslah çalışmaları yap-
tıklarını anlatan Özdemir, kuraklığa 
dayanıklı geliştirdikleri buğday çeşit-
lerinin tescilinin yapıldığını aktardı. 
Özdemir, kuraklığa dayanıklı buğda-
yın, üretime önemli katkı sağlayaca-
ğını belirterek, şöyle konuştu: “Ku-
raklığa dayanıklı buğday geliştirdik. 
Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde 
3,4 milyon hektar alanı doğrudan 
ilgilendiren bir buluş ve tescil. Bu 
çeşidimize, ‘Taner’ ismini verdik. 
Dekarda 350 kilogram verim ve 261 
alveograf değeriyle yüksek kaliteli. 
Şu anda tescili yapıldı. Buradan çift-
çilerimize müjdeyi verebiliriz. Mev-
cut çeşitlerin yerine geçtiği takdirde 
yüzde 15 daha fazla verim, kalitede 
ise yüzde 200’den fazla artış sağla-
yacak. Parasal anlamda verim ve 
kalitedeki artış ile ekonomiye yıllık 1 
milyar dolardan fazla katkı verecek. 
Uzun yıllar verisi bunu gösteriyor.”
65 İLDE 3 BİN ÇİFTÇİDEN TOPLANAN 

BUĞDAYLAR ISLAHTA KULLANILIYOR
Buğdayın kuraklığa dayanıklılı-

ğının yanı sıra yüksek verimi ve sa-
nayicinin istediği kalite enerji değeri 
ile Türkiye’nin büyük bir sorununu 
çözeceğini ifade eden Özdemir, ıslah 
çalışmalarının uzun yıllar sürdüğü-
nün altını çizdi.

Özdemir, enstitünün 2009-2014 
yıllarında 65 ilde 3 bin çiftçiden top-

ladığı gen kaynağının Ar-Ge’de kul-
lanılmak üzere ıslah programına en-
tegre edildiğini dile getirdi.

Yerli buğday Taner’in nisan-ma-
yıs aylarında alacağı yağışla ve su-
lanması durumunda veriminin iki 
katına çıkacağını vurgulayan Özde-
mir, şöyle devam etti: “Sulu çeşitler 

kadar verim alabileceğimiz bir ürün. 
Un sanayicilerinin istediği yüksek 
kalitede. Bu özelliğiyle de TMO buğ-
dayımızı en kaliteli sınıfa aldı. 

İkincil etkileri anlamında kali-
teli buğday ihtiyacını karşılaması 
bakımından önemli. Un ihracatında 
kaliteyi artırmak için küçük de olsa 

yapılan kaliteli buğday ithalatını or-
tadan kaldıracak.”

Buğdayın piyasaya sürülmesinin 
belirli sertifikasyon sürecini gerektir-
diğini, bunu hızlandırmak için çalış-
tıklarını kaydeden Özdemir, “50 ton 
kadar orijinal tohum elde edeceğiz. 
Çeşidimizi bu yıl TİGEM, Tarım Kre-

di Kooperatifi veya bir şirkete devre-
deceğiz ve seneye orijinal tohumu 
onlar ekecek, sertifikalı tohum üret-
miş olacak. 

O tohumu da 2021 hasat sezo-
nunda çiftçilerimize ulaştırmış ola-
cağız.” ifadelerini kullandı.
n AA
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Konya sanayisinin emektar isimlerinden Özyatağanlı Tarım Makinaları eski Sahibi, İlposan Şirketi 
Sahibi İşadamı Hasan Özdemir’in kayınbabası Ali Naci Bülbül 78 yaşında hayatını kaybetti

Ali Naci Bülbül 
hayatını kaybetti

Konyalı Sanayicilerden, Özyatağanlı 
Tarım Makinaları A.Ş Eski Sahibi Ali Naci 
Bülbül vefat etti. Ramazan Bayramı arefe-
sinde aramızdan ayrılan Merhum Ali Naci 
Bülbül’ün cenazesi Musalla Camiinde kı-
lınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin 
omuzlarında Musalla Mezarlığına defne-
dildi. 78 yaşında dünyaya gözlerini ka-
payan merhumun cenazesine çok sayıda 
seveni ve akrabaları katıldı. Dualarla ger-
çekleşen defin işlemi sonrası merhumun 
damadı İlposan Şirketi Sahibi, İşadamı 
Hasan Özdemir ve oğlu Emre Bülbül tazi-
yeleri kabul etti. Hasan Özdemir, “Cenaze 
merasimimize katılarak bizleri bu acı gü-
nümüzde yalnız bırakmayan yakınlarımı-
za teşekkür ederim. Kayınpederim çok iyi 
bir insandı. Allah Rahmet eylesin” dedi.  
Merhum Ali Naci Bülbül’e Allah’tan Rah-
met ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’nun baş-
kenti, Hz. Mevlana’nın 
diyarı, hoşgörünün 
şehri Konya, son yıllar-
da yakaladığı ivmenin 
meyvelerini her alanda 
alıyor. 

Sanayiden turizme, 
sosyal hayattan kül-
türel hayata, spordan 
sanata birçok alanda ya-
tırım alan ve büyük ge-
lişim gösteren Konya, bu gelişmeler sayesinde 
çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. 
Bunlardan birini geçtiğimiz günlerde yaşadık.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri 
H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa 
Konya’da karşılaştı.

Tarihi bir müsabakaya ev sahipliği yapan 
Konya, bu tarihi müsabakanın lehimize gelişen 
bir zaferle taçlanmasına büyük katkı sunmayı 
başardı. 

Özellikle Milli maçlara yaptığı ev sahipliğiyle 
dikkat çeken Konya, daha önce de aynı ruh ve 
heyecanla milli takımı destekleyerek, A millilerin 
başarısına ortak olmuştu. 

Fransa maçında da bu katkıyı çok güzel bir 
şekilde gördük. 

Anadolu’nun orta direği Konya, milli ve ma-
nevi şuurla ortaya koyduğu anlayışını, Fransa 
maçında da sergiledi. Hem de öyle bir sergiledi 
ki; ses İzlanda’dan, hatta tüm dünyadan duyul-
du. 

Konya’nın ev sahipliği ve milli takımımıza 
olan sonsuz desteği, dünya basınında büyük 
tankı buldu.

Dolayısı ile, Milli Takıma çok güzel bir ev 
sahipliği yapan Konya, bunu bir kez daha gös-
tererek, şu mesajı yineledi: Bir başkent daima 
başkenttir! 

Bu durum; Konya A Milli Futbol Takımımızın 
içeride oynadığı maçlarda en önemli sahasının 
Konya olması geçeğini gösterdi. Bu durumu 
yetkililerin göz ardı etmeyeceğini düşünüyor, A 
Millilerimizin önümüzdeki maçları için en doğru 
tercih olarak yine Konya’yı düşüneceklerine ina-
nıyorum. 

Konya her defasında kendine yakışanı yap-
mıştır.

Konya’ya verilecek bu sorumluluk ve görev 
karşısında daima aynı hassasiyetle gereğini ya-
pacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

KONYA YAKIŞANI YAPTI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Beyşehir, Kent Konseyi’yle tek yumruk olacak
Beyşehir Belediyesi öncülüğün-

de kurulma çalışmaları yürütülen 
Beyşehir Kent Konseyi’nin genel 
kurulu Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Beyşehir Kent Konseyi’nin ilk 
toplantısı olan genel kurulda ko-
nuşan Belediye Başkanı Bayındır, 
Beyşehir’de daha önceki dönem-
lerde yürütülen ancak uzun süredir 
devam etmeyen Kent Konseyi ça-
lışmalarını yeni dönemde yeniden 
hayata geçirmek arzusunda olduk-
larını belirterek, “Sizlerin çoğun-
luğuyla görüşerek birlikten kuvvet 
doğacağına inandığım için inşallah 
Beyşehir’de icraatı olan, lafta, ka-
ğıt üzerinde değil birlikte iyi şeyler 
yapacağımıza inandığım bir Kent 
Konseyi’ni kurmak için bugün bu-
rada biraraya gelmiş bulunuyoruz”-
dedi.

Şehirler için kent konseylerinin 
önemine vurgu yapan Bayındır, 
kentin vizyonu ve hemşerilik ka-
tılımının yaygınlaştırılması, ortak 
yaşam bilincinin geliştirilmesi, ken-
te ilişkin temel stratejilerin belir-
lenmesi, kent kaynaklarının etkin 
kullanılması, kentin tarihi, kültürel, 
sosyal değerlerine sahip çıkılması, 
çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim 
anlayışının benimsenmesinin sağ-
lanması, hesap vermek ve hesap 
sorabilmek adına kentler için bu 
konseylerin vazgeçilmez bir sivil 
toplum kuruluşu olduğuna dikkat 
çekti.

Konuşmasında, Beyşehir’in 
birlik ve beraberlik içerisinde bir 
bütün halinde olduğunda pekçok 
kazanıma sahip olmayı bildiğini 
vurgulayan Bayındır, “Geçmişte 
güzel şeyler yaptık hep beraber. 
Beyşehir’e eğer Beyteks gelmişse 
bilin ki getiren ben değilim. Bize 

ancak bu işin rehberliği düşmüştür. 
Birlikte, bütün siyasi partilerimizin 
her türlü etkinliğinde, konferansla-
rında olduk.Yarın da olmaya devam 
edeceğiz. Kent Konseyi için bizler 
bu gün sadece kuruculuğunu yapı-
yoruz. İçinizden daha katılanlar ola-
cak. Daha ilave olanlar olacak Ben 
inanıyorum ki Beyşehir’in bütün 
sorunları bu konseyde konuşula-
cak, düşünülecek, biz de başkanıy-
la, meclisiyle, Beyşehir Belediyesi 
meclisiyle, personeliyle kent kon-
seyinin emrine amadeyiz. Halkın 
emrine amade olduğumuz gibi 
inşallah buradan muhtelif çalışma 
grupları çıkaracağız. ‘Hep birlikte 
üreten Beyşehir’ dedik. Türkiye ge-
nelinde olan bir slogan aslında bu. 
Çünkü Türkiye’nin üreten topluma 
ihtiyacı var. Tüketen topluma doğru 
gidiyoruz. Köylü insan bile yumurta 
alıyor, yoğurt alıyor, süt alıyor. Bun-
ları aşmamız, bölgemizdeki değer-
leri hayata geçirmemiz gerekiyor. 
Tarımı hayvancılığı, ama tarımsal 
alanlarda ziraati, seracılığı hayata 
geçirmek zorundayız. Öyleyse biz, 
bu şehri sevenler ben hepinizi bire-
bir tanıyorum, çoğunuzun çocuklu-

ğunu biliyorum, yetişme biçiminizi 
biliyorum, bu memleketi seven 
adamlarsınız biliyorum. Öyleyse 
bize bir şey düşüyor; sizi bir araya 
getirmek. Bir konseyin çatısı altında 
toplamak. Elbette siyasi mülahaza-
larımız farklı olacaktır. Ama seçim 
bitmiştir, sabahına ‘Beyşehir’e ne 
yaparız?’ başlayacak. Sözümüz bu 
olacak; ‘biz bu şehire ne yaparız, ne 
katabiliriz’, ‘madem varız mevcudi-
yetimizden bu şehir ne kazanır?’ Bu 
soruyu sormak, bu sorunun cevabı-
nı bulmak, birlikte hareket etmek 
ve omuz omuza vermekten geçi-
yor.”şeklinde sözlere yer verdi.

Başkan Bayındır, Kent Konseyi 
Yönetmeliği’nin güzel düşünülmüş 
bir düzenleme olduğunu bundan 
faydalanıp Beyşehir’de de hayata 
geçirmenin bölgeye çok fazla fay-
dası ve artıları olacağını da vurgula-
yarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Güzel bir yasa; düşünen iyi düşün-
müş, güzel olmuş. Bu yasadan ne-
den faydalanmıyoruz,niye harekete 
geçirmiyoruz. Bu yasayı madem 
çıkarmışlarsa niye rafta dursun. 
Niye kadim kalsın. Hep beraber 
olup hayata geçirelim istiyorum. 

Ayrıca bölgelerimizde hayvancılığı 
yapacağımız yerler dahil, tarım sera 
işini yapacağımız yerler dahil koo-
peratiflere doğru hızlıca gitmemiz 
lazım.Kalkınma birlikleri şeklinde, 
devletin desteklerinden, teşvik-
lerinden yararlanmak hepimizin 
boynumuzun borcudur. Bu şehrin 
insanı hemen dibimizde Hüyük’te 
çilek bayağı bir tuttu.Gayet de güzel 
gidiyor.Takdir de ediyorum .Sulu-
dere’den tutun İmrenler’e kadar, o 
bölgede Çavuş da dahil gayet güzel 
şeyler oluyor. Beyşehir’imizde Ka-

radiken’imizde oluyor. Hemen az 
ileride Çetince boğazına gittiğiniz 
zaman 25-30 kilometrelik yolun 
solu ve sağında büyük büyük se-
raları görüyoruz. Demek ki yapar-
sanız oluyor. Bakarsan oluyor, biz 
bakmayalım diyorum, ‘bize yakışan 
yapmak, üretmek’ diyorum, ‘üret-
meliyiz’ diyorum. Bunu, el ele verir-
sek bizim elimizden bu iş kaçamaz, 
kurtulmaması gerek diyorum.

 O nedenle şimdi konseyin asil 
üyeleri derken, kanunla belirlenen 
sıfat itibariyle parti başkanımız, oda 
dernek başkanımız, kurum amirle-
rimiz şeklinde bir liste var. 

İçinizde belki bu hadise içinde 
olmayanlar var. Anlamı şu sadece 
konsey üyelerinden ziyade asıl olan, 
asıl bizim için lazım olan bizi aktif 
hale geçirecek olan çalışma grup-
ları, bu gruplara koşturmalıyız. Eği-
timinden turizmine, sanayisinden 
tarımına, hayvancılığına enerjisine 
kadar. Beyşehir Gölüne kadar, Bey-
şehir Gölü’nün korunmasına kadar, 
Beyşehir Gölü’nün ihya edilmesine 
kadar bizim boynumuzun borcu 
olan herşeyde konsey ve çalışma 
grupları birlikte hareket edecek, 

birlikte çalışacak, inşallah bunun 
sonucunu, semeresini, bizler gelip 
geçeriz ama arkamızdan yetişenler 
fazlasıyla görecek diyorum. Benim 
5 yıllık sürecimde ben kapımı so-
nuna kadar açtım, yüreğimi sonu-
na kadar açtım, her arkadaşınızla, 
herkesle beraber biz olmaya devam 
edeceğimi beyan ediyorum. Kent 
konseyimizin ilçemize hayırlı olma-
sını diliyorum, görev alacak arka-
daşlarımızın Allah yardımcısı olsun 
diyorum, teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından yapılan 
genel kurulda Kent Konseyi baş-
kanlığına oy birliğiyle Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır seçildi.

 Genel kurulda yürütme kurulu 
üyeleri seçimi de yapılırken, çocuk, 
kadın, gençlik, üniversite, engelli 
ve muhtar meclis komisyonları da 
belirlendi. Ayrıca, bölge için faaliyet 
gösterecek 21 farklı çalışma grubu 
oluşturuldu.

 Katılımcılar, toplantının sonun-
da konsey bünyesinde yürütülmesi 
istenen çalışma ve faaliyetler ile il-
gili olarak düşünce ve görüşlerini de 
dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile sorunlara hızlı tespit ve çözüm amaçladıklarını söyleyen Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, “Meram’ın değişim ve dönüşümüne hizmette kaliteyi en yukarı taşıyarak başladık” dedi

Meram’da hizmette 
yeni dönem başlıyor

Meram Belediyesi, hizmetlerin-
de kaliteyi artırmak ve sorunlara çok 
daha hızlı çözümler üretebilmek he-
defiyle yeni bir döneme hazırlanıyor. 
Mahallelerin sorunlarını daha hızlı 
çözmek amacıyla gerçekleştirilen 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nde-
ki düzenlemelerin ardından yakın 
zamanda faaliyete başlayacak olan 
‘Bizim Meram Masası’yla da halkla 
ilişkilerde yeni bir dönemin başlaya-
cağını dile getiren Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram’ın 
değişim ve dönüşümüne hizmette 
kaliteyi en yukarı taşıyarak başladık” 
dedi.

Hizmetlerinde hız, nitelik ve 
kaliteyi artırarak vatandaşlara çok 
daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan 
Meram Belediyesi, yepyeni bir dö-
neme ‘Merhaba’ diyor.

‘HAYATA GEÇECEK YENİ 
SİSTEM İÇİN TEKNİK 

EĞİTİMLERE BAŞLANDI’
Muhtarlık Ofisini Belediye Hiz-

met Binasına taşıyarak daha aktif bir 
hüviyet kazandıran Meram Beledi-
yesi, halkla ilişkiler alanında da çok 
daha rantabl ve çözüm odaklı ‘Bizim 
Meram Masası’nı hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Hizmet kalitesini en 
üst seviyeye taşıyacak olan bu ye-
niliklerde görev alacak personellere 
eğitim seminerleri verilmeye baş-
landı. Tüm birim müdürlüreninya-
nısıra, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 
Özel Kalem Müdürlüğü ve Bizim 
Meram Masası Birimini kapsayan 

seminerler Belediye Meclis Salo-
nunda gerçekleştirildi. Sistemi takip 
edecek personellere eğitimde, gelen 
taleplerin kayıt altına alınarak mü-
dürlüklerdeki iş ve işlemlerin takibi 
için kullanılacak yeni program anla-
tıldı.

BAŞKAN KAVUŞ; ‘ÖNCELİKLİ 
HEDEFİMİZ DEĞİŞİM VE 
DÖNÜŞÜMLE HİZMETTE 

HIZLI VE KALİTEYİ ARTIRMAK’
Cumhurbaşkanımız Sayın Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bu mille-
te hizmetkar olmaya geldik’ sözlerini 
hatırlatan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın bu sözünü ve ülkeye adeta 
çağ atlatan hizmet anlayışını kendi-

lerine rehber edindiklerini belirtti. 
Bu anlayışın bir tezahürü olarak Me-
ram’da yepyeni bir dönemin startını 
verdiklerini kaydeden Başkan Kavuş 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Göreve 
geldiğimiz ilk andan itibaren vatan-
daşımızı merkeze alan bir anlayışla 
hareket ettik. Meram ve Meramlının 
dilek, görüş ve istekleri bizim için 
herşeyin ötesinde. Meram’ın deği-
şim ve dönüşümüne kendi içimiz-
den başladık. Muhtarlık Müdürlü-
ğümüzü Hizmet Binamıza taşıyarak 
muhtarlarımızın işlerini çok daha 
hızlı çözebilmelerine katkı sunuyo-
ruz. Mahallelerimizin sıkıntıları artık 
çok daha hızlı çözüm buluyor. Muh-
tarlarımız, mahallelerinin sorunla-

rını tek elden ivedilikle çözebiliyor. 
Sistem her geçen gün daha verimli 
bir hale gelecek ve sahadaki yansı-
malarının tüm Meram’ı daha mutlu 
ettiğini hep birlikte göreceğiz”

‘MERAM İÇİN GEREKEN 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME 
KENDİMİZDEN BAŞLADIK’
Halkla ilişkiler hizmetlerinin de 

yakında faaliyete geçecek olan ‘Bi-
zim Meram Masası’yla yepyeni bir 
çehre kazanacağını belirten Başkan 
Kavuş, “Bu yeni düzenleme ve or-
ganizasyon ile vatandaşlarımızın da 
çözülmemiş, yanıtını bulamamış, 
ötelenmiş tek bir sorunu kalma-
yacak. Her iki birimimiz de çözüm 
odaklı yepyeni bir anlayış ve teknikle 
Meram’a ve Meramlıya hizmet ede-
cekler. Daha etkin bir Özel Kalem 
Müdürlüğü ile de başkan ve halk 
arasındaki setler, mesafeler kalkıyor 
ve şehri 350 bin Meramlı ile birlikte 
yönetiyoruz. ‘Gönül Belediyeciliği-
nin’ ilk şartı vatandaşa dokunabil-
mek, biz de bunun gayreti içindeyiz. 
Seçimden önce, ‘Tabandan tavana 
liyakat ve hizmet esaslı bir değişimle 
geleceğiz’ dedik, şimdi bu sözümü-
zü bir bir yerine getirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Şunun far-
kındayız ki; Meram bizden daha çok 
çalışmamızı, daha çok üretmemizi 
bekliyor. Bizim de bu beklentiyi en 
üst seviyede karşılayacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi, ilçeye 
bağlı Aşağıkaraören mahallesinde 
etkili olan dolu yağışı sonrası ça-
dırları zarar gören tarım işçilerine 
yardım eli uzattı. 

Seydişehir Kaymakamlığı ve 
Seydişehir Belediyesi ekiplerince 
temin edilen 100 adet yatak, 100 
adet battaniye ve 4 çadır Aşa-
ğıkaraören Mahallesinde kalan 
yaklaşık 200 kişilik aileye teslim 
edildi. Aniden bastıran dolu yağışı 
ilçedeki birçok ekili tarım arazisi, 
ağaçlar ve sebze fidelerinin bü-
yük bölüme zarar verdi. Seydişe-
hir Kaymakamlığı ve İlçe Tarım 
Orman Müdürlüğü tarafından 
Afet Tespit Komisyonunun oluş-
turulduğu ve kısa sürede zarar 
meydana gelen bölgede ekiplerin 
inceleme yaparak zarar tespitinin 
yapılacağı bildirildi. 

Yaşanan doğal afetten et-
kilenen tarım işçilerine gerekli 
yardımın yapıldığını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“Aniden başlayan yağmur ve dolu 
sonrasında ciddi bir sel felaketi 
yaşandı. Aşağıkaraören mahalle-
mizde Gaziantep ve Kahraman-
maraş’dan gelen tarım işçilerimiz 
dolu ve yağış nedeniyle büyük sı-
kıntı yaşadı. Bizler de kendilerine 

Seydişehir Kaymakamlığımız ile 
birlikte yatak, battaniye, çadır ve 
yemek yardımında bulunduk. Ta-
rım işçilerimizin ihtiyaçlarını kar-
şıladık. Doludan zarar gören tarım 
arazilerinin hasar tespiti yapılarak 
gerekli yardımda bulunulacak” 
dedi. 

Belediye ekiplerinin yağış son-
rası gerekli çalışmaları yaptığını 
kaydeden Başkan Tutal, “Allah’a 
çok şükür yaşanan doğal afette 
herhangi bir can kaybı olmadı. 
Allah beterinden korusun. Sel 
afeti nedeniyle devletimizin ilgili 
birimleri hasar tespit çalışmalarını 
yapacak. Mağdur olan vatandaş-
larımızın ihtiyaçları konusunda 
çalışmalar yapılacak” diye konuş-
tu. 

Yaşanan yağış sonrası bölgede 
gerekli önlemlerin alındığını kay-
deden Kaymakam Aydın Erdo-
ğan ise, “Seydişehir Belediyemiz 
ve kaymakamlığımız tarafından 
tarım işçilerimize gereli yardımı 
yapıldı. Can kaybının olmaması 
en büyük tesellimiz. Rabbim daha 
büyük felaketlerden bizleri koru-
sun. Devletimiz her zaman mağ-
dur olan vatandaşlarının yanında” 
şeklinde konuştu.
n İHA

Seydişehir Belediyesi, 
işçilerin yardımına koştu
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Antalya-Konya il sınırında, yaz aylarında bile beyaz örtünün eksik olmadığı 2 bin 850 rakımlı 
Geyik Dağı eteklerinden alınan kar, Antalya ve ilçelerinde serinlemek isteyenlere satılıyor 

Toroslar’ın karı 
geçim kaynağı oldu

Türkiye’nin büyük bölümün-
de sıcak hava etkisini sürdürürken, 
Toros Dağları’nın eteklerinden top-
lanan kar serinlemek için kullanılı-
yor. Antalya-Konya il sınırında, yaz 
aylarında bile beyaz örtünün eksik 
olmadığı 2 bin 850 rakımlı Geyik 
Dağı eteklerinden alınan kar, se-
rinlemek isteyenlerin imdadına ye-
tişiyor. Antalya’nın Alanya ilçesine 
pazarda satmak için kar götüren 
Serkan Çetin, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, kar satarak geçimini 
sağladığını söyledi.Yazın bunaltıcı 
sıcaklarda serinlemek isteyenlerin 
öncelikli tercihinin kar olduğunu 
anlatan Çetin, “Alanya ve Manav-
gat’ta yaz aylarında 3,5-4 ay kar sa-
tıyorum. Yüksek rakımlı bu dağdan 
Allah’ın vermiş olduğu nimeti ala-
rak ailemi geçindiriyorum. Taşağıl 
mahallesinde sabit olarak karlama 
yapıp satıyoruz. Vatandaşlarımızın 

ilgisini çekiyor. Diğer günler Manav-
gat ve Serik’te pazarlara çıkıyorum.” 
diye konuştu.

Yoğun ilgiden dolayı bazı za-
manlar kar yetiştiremediğini dile 
getiren Çetin, “Kara karanfille kay-
namış şerbet döküyorum. Pekmez, 
vişne, limon, portakal gibi aroma-
larla satışa sunuyorum. Buradan 
toplamda 1 ton civarında küçük 
araba ile kar götürüyorum. 4 ton 
civarında da büyük araba ile götü-
rüyorum. Haftada 2 defa kar almaya 
geliyorum, ortalama 4 ton kar satı-
yorum.” dedi. Ayşe Özağır Yavuz 
da Konya’dan geldiğini ve komşu-
larına kar götüreceğini belirterek, 
“Konya’da da kar satışı olsa alırdım. 
Bu sıcaklarda serinlemek için doğal 
bir yöntem. Bu mevsimde bu kadar 
karın bölgede olmasına şaşırdım.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Kilistra, Konya’nın yeni turistik değeri olacak

Konya’nın Güneyindeki volkanik 
arazi üzerinde bulunan Kapadok-
ya benzeri dokusu ile dikkati çeken 
ve haçlılardan yağmacılara kadar 
birçok topluma ev sahipliği yapan 
“Kral Yolu” üzerindeki “Kilistra An-
tik Kenti”nin önümüzdeki günlerde 
turizme kazandırılması bekleniyor. 

Milattan önce 3’üncü yüzyılda 
yerleşim yeri olarak kullanılmaya 
başlanan “Kral Yolu” üzerindeki 
“Kilistra Antik Kenti” ziyaretçilerini 
uzun geçmişi olan bir tarihe çıkartı-
yor. İçerisinde kilise, sümbül büyük 

su sarnıcı, kiliseler, manastırlar, göz-
cü kuleleri, sığınaklar, antik yollar 
gibi yapılar bulunan “Kilistra Antik 
Kent” birçok topluma ev sahipliği 
yapmasıyla tarihte turizm merkezi 
olan yerler arasında yer alıyor. Kur-
tarma kazısı çalışmaları kapsamın-
da temizlik, restorasyon ve çevre 
düzenlemesi yapılan tarihi kentin, 
tanıtım çalışmaları ile kısa zamanda 
turizme kazandırılması bekleniyor. 

‘KİLİSTRA KARAKOL
 GÖREVİ YAPIYORDU’

Kilistra’nın milattan önce 3. 

yüzyıla kadar uzanan kayıtları ol-
duğunu söyleyen Selçuk Üniversite-
si Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Fetullah Arık, “Kilistra bölgesinde 
daha önceden Pagan inancına sahip 
olan insanların yaşadığı bir bölge. 
Bozkır yani Güneydeki İzora bölge-
sinden gelen yağmacılara engel ol-
ması için Hatunsaray’ı koruyan bir 
karakol bölgesidir. Tarihi yerleşim 
yerinin Antik Roma döneminden 
günümüze kadar birçok medeni-

yetin izlerini taşıdığını vurgulayan 
Prof. Dr. Fetullah Arık, “Bu bölge-
den Beyşehir’e kadar giden bir hat 
var. Bu hat üzerinde tıpkı Kapadok-
ya’da olduğu gibi volkanik tüflere 
oyulmuş yapılar içinde yaşamışlar. 
Belki de savunma amacıyla buraları 
kullanmışlar. 

Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla 
toplumların yerleşimleri biraz daha 
genişmiş hatta şuanda da yapıların 
çoğu oyma şeklinde olduğu görülü-
yor” dedi.
n İHA

Öldüresiye dövme 
olayına 4 tutuklama 

PTT, 150. yılında 
Kızılay’a özel pul yaptı

Karaman’da 2 kişinin sokak 
ortasında öldüresiye dövülme 
olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 
şüpheli, sevk edildikleri mahke-
mece tutuklandı. 

Olay, önceki gün akşam saat-
lerinde Ahiosman Mahallesi 35. 
Sokak’ta meydana geldi. İddiaya 
göre, darp eden kişilerle 10 yıl 
Konya’da komşuluk yapan Ö.K. 
(51) ve A.Ç. (37), 5 yıl önce Kon-
ya’dan taşınarak Karaman’a yer-
leşti. Uzun süredir aradıkları eski 
komşularının Karaman’da oldu-
ğunu öğrenen şahıslar minibüse 
binerek Konya’dan Karaman’a 
geldi. Şahıslar sokak ortasında 
karşılaştıkları Ö.K ve A.Ç.’yi so-
palarla öldüresiye dövdü. Şahıs-
ların darp edilme anları ise vatan-
daşlar tarafından cep telefonuna 
kaydedilmişti. 

Görüntülerde kanlar içerisin-

de kalan yaralı bir kişiye sopalarla 
saldıran şahısların, çevredeki va-
tandaşların müdahale etmesini 
engellemek için “tecavüzcü” diye 
bağırdıkları görülüyor. Yarala-
nan 2 kişi çağrılan ambulanslar-
la kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Yaralıların ayaklarında kırıklar 
olduğu öğrenildi. Polis, şahısla-
rı darp eden 15 kişilik gruptan 
M.A., H.E., T.E. ve A.A.’yı olay 
yerinde yakalayarak gözaltına 
alındı. Polis merkezinde işlemleri 
tamamlandıktan sonra adliyeye 
sevk edilen M.A., H.E., T.E. ve 
A.A. ‘kasten yaralama suçundan’ 
tutuklanarak Karaman M Tipi 
Kapalı Cezaevine kondu. Kavga-
ya karışarak kaçan diğer kişilerin 
yakalanması için çalışmalar sürü-
yor.
n İHA

PTT AŞ tarafından “Türk 
Kızılay 150 Yaşında” konulu ek 
değerli anma pulu ve ilk gün 
zarfı 11 Haziran 2019 tarihinde 
tedavüle sunuldu. Posta ve Telg-
raf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ) tarafından “Türk Kızılay 
150 Yaşında” konulu ek değerli 
anma pulu 2019 yılı Pul Emisyon 
Programı kapsamında bugün te-
davüle çıktı. Posta pulunun yer 
aldığı portföy içerisinde; “Türk 
Kızılay 150 Yaşında” konulu 2x 
(2 TL + 10 Kuruş) bedelli (26x41 
mm boyutunda) Anma Pulu, söz 
konusu pula ait (140x210 mm 
boyutunda) 6 TL bedelli ilk gün 
zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait 
www.filateli.gov.tr web adresin-
de ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünle-
rin satışı ile aynı tarihte “Kızılay 
PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 
Cd. No:40 Kızılay Çankaya/AN-
KARA” adresinde “Türk Kızılay 
150 Yaşında 11.06.2019 ANKA-
RA” ibareli ilk gün damgası kul-
landırılmaya başlandı. 

TÜRK KIZILAY 150 YAŞINDA
Kızılay 11 Haziran 1868 yı-

lında bir grup idealist Osmanlı 
hekimi tarafından kurulmuştur. 
Bu aynı zamanda dünyadaki ilk 
Kızılay’ın doğuşudur. O günden 
bu yana insanlık tarihinin son 
150 yılına sevinçte ve tasada 
tanıklık eden Kızılay, dil, din, ırk 
ayrımı gözetmeksizin iyiliği tüm 
insanlığın kalbine nakış nakış 
işlemeyi şiar edinmiştir. Kızılay 
1877 Osmanlı – Rus Savaşı’n-
dan Kıbrıs Barış Harekatı’na ka-
dar geçen sürede Türkiye’nin ta-
raf olduğu tüm savaşlarda cephe 

gerisinde kurduğu hastaneler, 
hasta taşıma servisleri, donat-
tığı hastane gemileri, yetiştirdi-
ği hemşireler ve gönüllü hasta 
bakıcılar aracılığıyla savaş ala-
nında yaralanan ve hastalanan 
yüz binlerce askerin yardımına 
koştu. I. Meşrutiyetin ilanından 
sonra İstanbul’da görülen büyük 
kolera salgınından bu yana, yur-
dumuzda meydana gelen doğal 
afetlerde ihtiyaç sahiplerinin ba-
kım, barınma ve beslenmelerini 
Kızılay sağlamıştır.

Kızılay, yıllar yılı yardım elini 
ülke sınırlarının dışına da uzat-
mıştır. Balkanlar’dan Orta As-
ya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, 
Güney Asya’dan Kafkaslar’a 
kadar dünyanın neresinde bir 
insan acısı varsa onu dindirmek 
için çaba göstermiştir. Dünyanın 
153 farklı ülkesinde ihtiyaç anın-
da gerçekleştirilen bu yardım 
çalışmaları Türkiye’nin tanıtıl-
masına da kuşkusuz büyük katkı 
sağlamıştır.

 150 yıldır, halkımızın ve 
özellikle yakın coğrafi komşu-
larımızın başına gelen her tür-
lü felakette görev alan Kızılay, 
son yıllarda yürüttüğü ulusal ve 
uluslararası insani yardım çalış-
maları, toplumsal dayanışmayı 
sağlama yönünde verdiği çabay-
la Türkiye’de ve dünyadaki en 
etkin yardım kuruluşlardan biri 
haline gelmiştir. 

Bunların yanında kan, sağlık, 
sosyal yardım, gençlik ve eğitim 
alanlarında da hizmetler sun-
muştur. Yaralıya kan, hastaya 
ilaç, yoksula aş, öğrenciye burs 
olmuştur.
n HABER MERKEZİ

2. Mustafa, babası 4. Mehmed, 
annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sul-
tan olarak 5 Haziran 1664 yılında 
dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 
101. İslam halifesi ve 22. Osmanlı pa-
dişahıdır. Annesi Giritli olan padişa-
hın, Divan edebiyatındaki ismi İkbali 
olarak bilinir. Amcası 2. Ahmed’in ve-
fatından sonra, taht odasına giderek, 
protokole önem vermeyip, yanına 
çağırdığı devletin büyüklerinden biat 
alıp 6 Şubat 1695 tarihinde tahta 
oturdu. Bu olay Osmanlı tarihinde ilk 
kez yaşanmıştı. Tahta çıktığında 31 
yaşında olan 2. Mustafa, saltanatının 
üçüncü gününde bir hatt-ı hümayün 
yayınlayarak, ‘’ Zevk, sefa ve rahatı 
kendimize haram eylemişiz.’’ demiş, 
amcalarının zamanında devlet işleri-
nin iyi gitmediğinin açıklamıştır. Bu 
olayda Osmanlı tarihinde ilklerden bi-
ridir. Padişah musikiye önem vermiş, 

iyi bir tahsilden geçmiştir.
2. Mustafa saltanatında yaşanan-

lar
Avusturya seferleri: Bu dönem-

de 2. Mustafa’nın da bizzat katıldığı, 
Avusturya üzerine üç sefer düzen-
lenmiştir. Tahtın başına geçtiğinde 
Osmanlı Karadan Avusturya ile de-
nizden Venedik ile savaş halindeydi. 
Rusya ve Lehistan ile ilişkiler ciddi 
anlamda bozulmuştu. Savaş merke-
zi olan Edirne’de bu işler ile meşgul 
olan 2. Mustafa, 30 Haziran 1695 ta-
rihinde Edirne’den birinci Avusturya 
seferine başladı. Avusturyalılarla karşı 
Lugos Muharebesini kazanarak, Gazi 
unvan ını aldı. İstanbul’a dönerek, 
14 Kasım 1695 tarihinde Davutpaşa 
ordugahına, 4 gün sonrada Topkapı 
Sarayına yerleşti. İkinci Avusturya 
seferine 8 Nisan 1696 tarihinde Da-
vutpaşa ordugahına gelip, orduyla 

birlikte 22 Nisan 1696 
tarihinde çıktı.

 27 Ağustos 1696 ta-
rihinde Avusturya ordu-
suyla Temeşvar’da Ulaş 
Muharebesine girişerek, 
kazanan taraf oldu. 26 
Ekim 1696 tarihinde or-
duyla birlikte İstanbul’a 
geri döndü. 

Üçüncü Avusturya 
seferi için, 20 Mayıs 1697 
tarihinde Edirne’ye doğru yola çıktı. 
11 Eylül 1697 tarihinde Avusturya 
ordusuyla giriştiği Zenta Muharebe-
sinde bozguna uğratıldı. Tisza Irma-
ğında Veziriazam, dört vezir, eyalet 
beyleri, yeniçeri ağaları ve 30.000 

civarında asker imha 
edildi. Savunmasız 
kalan Osmanlı ordusu 
İstanbul’a geri dönmek 
zorunda kaldı. Venedik-
lilerde bu esnada Dal-
maçya ve Mora’ya, Le-
histanlılardaBoğdan’a 
saldırdı. Rusya’nın 
başındaki Deli Petro ise 
ordusunu yenileyerek, 

Akdeniz’e inip, Karade-
niz’e egemen olma amacını gerçek-
leştirmeye çalışıyordu. 

Osmanlı devleti ise uzun süren 
savaşlar sonunda yorgun düşmüştü.

Karlofça antlaşması: Yenilgiyle 
biten Zenta Muharebesi sonunda 2. 

Mustafa, İngiliz elçisi ve Sadrazam 
Amcazade Hüseyin Paşa’nın araya 
girmesiyle barışa ikna oldu. İmzala-
nan Karlofça Antlaşmasıyla, Temeş-
var ve Banat dışındaki Macaristan, 
Erdel Beyliği Avusturya’ya, Podolya 
ve Ukrayna Lehistan’a, Dalmaçya kı-
yıları ile Mora Venediklilere verildi. 26 
Ocak 1699 tarihinde imzalanan ant-
laşmayla Osmanlı Devleti topraklarını 
kaybetmiş ve gerileme döneminin 
başlangıcına girmiştir.

 Bundan bir yıl sonra 14 Temmuz 
1700 tarihinde, Rusya’yla imzalanan 
İstanbul Antlaşmasıyla Azak Kaleside 
Ruslara verilmiştir.

2. Mustafa’nın tahttan indirilmesi 
ve Edirne vakası

Tahta çıktığı günlerde söyledikle-
rini yerine getiremeyen padişah, Mart 
1700 tarihinde İstanbul’dan ayrılıp, 
Edirne’de av peşinde koşmaya baş-

ladı. 
Devlet işlerini Şeyhülislam Fey-

zullah Efendi’ye bırakmıştı. 
Ordunun içindeki hoşnutsuzluk 

giderek artmaktaydı. 
İstanbul’da bulunan askerler is-

yan ederek Edirne’ye doğru yürüme-
ye başladılar.

 Edirne’ye geldiklerinde Şeyhülis-
lamı öldürüp, 22 Ağustos 1703 tari-
hinde 2. Mustafa’yı tahttan indirerek, 
kardeşi 3. Ahmed’i tahta çıkardılar. 

29 Aralık 1703 tarihinde ölen 2. 
Mustafa’nın cenazesi, İstanbul’a ba-
bası 4. Mehmed’in türbesinin bulun-
duğu Turhan Sultan’a defnedildi. Pa-
dişahın döneminde yapılan mimari 
eserler, Anadolu Hisarı üzerinde bu-
lunan Meşruta  Yalısı, Saraçhanebaşı 
Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, 
Erzurum Kurşunlu Camii ve Fatih’teki 
Millet Kütüphanesidir.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 42
SULTAN 2. MUSTAFA

haber@konyayenigun.com
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Sivasspor, 12 
transfer yapacak

Demir Grup Sivasspor Kulübü 2. Başkanı Erdal Sa-
rılar, transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Sarılar, yeni 
sezonda takıma 12 futbolcu takviye edeceklerini belirte-
rek, transfer çalışmalarını Rıza Çalımbay’ın yapacağını 
söyledi. 2. Başkan Erdal Sarılar, Çalımbay’a sonsuz gü-
vendiklerini söyleyerek, “Rıza hocamızla imzaları attık. 
Allah hayırlı uğurlu etsin. Geçen yıl 2 tane genç hoca ile 
devam ettik ama tecrübe yönünden bir takım aksaklıkları 
gözlemledik. Biz de artık tecrübeliyiz, 20 yılı aşkın bir tec-
rübemiz var. Rıza hocamıza teklif yaptık. ‘Sana şu kadar 
bütçe, istediğin gibi transfer yap’ dedik. ‘12 tane futbolcu 
alacaksın, şu kadar da para’ dedik. O da sağ olsun kabul 
etti. Sözleşmesi biten oyuncularımıza ise teklif yapma-
dık. Rıza hocanın istediği isimlerle yeniden anlaşırız” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
yönetim kolları sıvadı

Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Erdal 
Gündüz, “Yeni dönem hayırlı olsun. İşimiz her zamankin-
den daha da zor diye düşünüyorum. Anlaşmaya vardığı-
mız Sergen Yalçın hocamızın da kalitesiyle bu ağır yükün 
altından kalkmak istiyoruz. Hocamız oldukça heyecanlı 
ve aç” dedi. 

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetim kurulunda yer 
alan Erdal Gündüz, yeni dönemin hayırlı olması temen-
nisinde bulundu. Yapılan kongre sonucu yeniden göreve 
geldiklerini ve bu süreçte işlerinin biraz daha zor oldu-
ğunu kaydeden Gündüz, “Geçen pazar yapılan kongre 
sonucu yeniden göreve geldik, umarım hayırlısı olur. 
Başkanımız Adil Gevrek bize yeni dönemde de ihtiyacının 
olduğunu söyledi ve biz de seve seve kabul ettik. Umarım 
güzel bir 3 yıllık dönemimiz daha olur. Yıllardır yol arka-
daşlığı yaptığımız yöneticilere de hayırlı olsun diliyorum” 
diye konuştu. Gündüz, önlerinde bulunan zorlu sürece de 
değinerek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sezon Türkiye 
Kupası ile birlikte 3 kulvarda birden mücadele edeceğiz. 
Tabi ki işimiz her zamankinden daha da zor diye düşünü-
yorum. Anlaşmaya vardığımız Sergen Yalçın hocamızın 
da kalitesiyle bu ağır yükün altından kalkmak istiyoruz. 
Hocamız oldukça heyecanlı ve aç. ‘Hemen işe koyula-
lım ve iyi bir takım kurmak için çaba harcayalım’ diyor. 
Yönetim olarak kendisine güvenimiz sonsuz. Transfer 
çalışmalarına da başladık diyebilirim. Listemizde ol-
dukça kaliteli isimler var. Bu sezon lig bizim için erken 
başlayacak. Bu bilinçle elimizi çabuk tutmak istiyoruz. 
Transferde özellikle Avrupa pazarından tespit ettiğimiz 
futbolcular var. Onların da gelmesi halinde Türkiye’de 
ses getireceklerine inanıyorum.” n İHA

Başakşehir’in yeni 
hocası Okan Buruk

Medipol Başakşehir’de teknik direktörlük görevine gelen Okan Buruk, stadyumda düzenlenen 
törenle resmi sözleşmeye imzayı attı. Okan Buruk, “Bu takımın hedefleri doğrultusunda yürümek 

için heyecanlıyım. Bu yarışın içinde olmak için aç bir insanım ve çok daha fazla çalışacağım” dedi
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 

başarılı bir sezon geçiren ve Abdullah Av-
cı’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 
oturan Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerle 
iki yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen 
imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ da 
katıldı. Gümüşdağ, Okan Buruk ile şampi-
yonluk hasretlerine son vermek istediklerini 
belirterek, “Bu sene altıncı yılımızdayız. 6. 
yılımızda kulüpte değişenler de var değiş-
meyenler de var. Değişmeyen şey istikra-
rımız. Bugün en büyük değişikliğimiz Okan 
Buruk. İnanıyorum ki; kendisi buraya büyük 
bir inançla geliyor. 6 yıldır kendisi hocalık 
yapıyor ve yukarı çıkan bir grafiği var. Ba-
şakşehir de son 5 sezondur hedefi zorlayan, 
çıtayı yukarı çıkaran, son anda ikincilikle 
bitirdiği 3 yılı var. Okan hocanın da işi kolay 
değil ama ona inanıyor ve güveniyoruz. Bu 
aileye 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu 
getirecektir. Kendisine Başakşehir ailesine 
hoş geldin diyorum. Kendisine inanıyorum 
ve güveniyorum” dedi. 

BURUK: “HEDEFLERİMİZ BÜYÜK” 
Başakşehir ailesine katıldığı için mutlu 

olduğunu ifade eden Okan Buruk ise “Baş-
kanımıza ve yönetime beni bu göreve layık 
gördükleri için teşekkür ediyorum. Hedefle-
rimiz büyük... Ben de 6 yıldır Süper Lig’de bu 
yarışın içindeyim. Başakşehir gibi idealleri 
olan, kurumsallaşan bir kulüpte çalışmak 
benim için büyük mutluluk. Hedeflerimiz bü-
yük. Öncelikle ligde bunun altını çizmeliyiz. 
Mevcut kadro ile devam edip takviyelerle 
yolumuza gideceğiz. Şampiyonlar ligi bizim 
için çok önemli. Başakşehir’in Şampiyonlar 
Ligi’ne girmesi ülkemiz için önemli. İlk he-
defimiz bu. İyi bir ekip ve takım var. Mutlu 
bir aile var. Bir başarı öyküsü var burada. 
Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunun üs-
tüne koyup, hedeflerimize ilerlemek istiyo-
rum” dedi. Abdullah Avcı ve Rizespor’a da 
ayrı bir parantez açan Buruk, “Abdullah Avcı 
hocamıza da teşekkür ediyorum. Önemli ba-
şarılara imza attı. Rizespor’a da beni buraya 
taşıdığı için teşekkür ediyorum. Yolunda 

emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir ola-
cak. Saha içi ve saha dışı sorumluluklarımı-
zı alarak, şampiyonluk ve şampiyonlar ligi 
için hedeflerimize yürüyeceğiz” şeklinde 
konuştu.
“KÜÇÜLME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK” 

Başakşehir’in küçülme gibi bir planının 
olmadığını belirten Okan Buruk, “Başakşe-
hir’in hedefi bundan önceki senelerde nasıl-
sa bu sene de öyle devam edecek. Elimiz-
deki mevcut kadromuzu elimizde tutacağız. 
Başkanımız da aynı kararda. Elimizdeki kad-
roya iyi takviyeler yapıp, yolumuza devam 
etmek istiyoruz. 

Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz. 

Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde 
yok. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne 
girmek. 

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen 
bir ekibiz. Öte yandan ligde de hedeflerimiz 
aynı şekilde devam edecek” dedi.

“DOĞRU TRANSFERLERLE TAKIMI 
YUKARI TAŞIMAK İSTİYORUM” 

Şampiyonluk konusunda aç olduğunu 
belirten Buruk, “Hedefler çok önemli. Ça-
lıştığınız her takım size büyük bir tecrübe 
katıyor. Burada olma istediğim ve burada 
olma heyecanım bu takımın hedeflerinin 
büyük olmasından kaynaklanıyor. Bu yarışa 
doğru bir şekilde hazırım. Kulübümüz ola-

nakları doğru sağlayan bir camia. Tesisleş-
me ve kurumsallaşma anlamında doğru bir 
yapı var burada. Biz de doğru transferlerle 
takımı yukarı taşımak istiyorum. Ben de bu 
yarışın içinde olmak için aç bir insanım ve 
çok daha fazla çalışacağım” dedi. Taraftar 
konusuna da açıklama getiren tecrübeli ça-
lıştırıcı, “Taraftar çok önemli. Bazen rakipler 
için dolu statta oynamak bile avantaj. Bazen 
taraftarsız oynamak da avantaj sağlayabilir. 
Bu takım yıllardır bu şekilde 4-5 bin ortala-
masıyla en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim 
hedefimiz aynı şekilde devam etmesi yö-
nünde” yorumunu yaptı.  
n İHA

Denizlispor’dan transfer müjdesi: İlk hedef Rodallega
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 

bu hafta içerisinde yeni transferlere 
imza attırmaya başlayacaklarını söy-
leyerek, “Şehri heyecanlandıracak 
bir isme önümüzdeki günlerde imza 
attıracağız. Transfer konusunda bir sı-
kıntımız yok” dedi. Denizlispor Başka-
nı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri’nde ba-
sın toplantısı düzenleyerek gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Trans-
fer sürecinde 10 milyon Euro gibi bir 
bütçelerinin olduğunu belirten Baş-
kan Çetin, bu bütçenin yapılan trans-
fer görüşmelerinde arttığını söyledi. 

“YÜCEL İLDİZ İLE 
BİR SIKINTIMIZ YOK” 

Teknik Direktör Yücel İldiz’in 
geleceği ile ilgili de konuşan Çetin, 
“Hocayla ilgili hiç bir sorunumuz yok. 
Hocamızın gidip gitmemesi konusun-
da hocamızın kızına kadar yazmış in-
sanlar. Kızcağız bu yazıları bize atıyor. 

İnsanları huzursuz etmenin bir anlamı 
yok. Bizim şu anda kulüp olarak trans-
fer konusunda hiçbir sıkıntımız yok” 
diye konuştu. 

“ŞEHRİ HEYECANLANDIRACAK 
BİR İSİM GELİYOR” 

Transferde görüşmelerinin sür-
düğünü ancak futbolcu ismi vermenin 
doğru olmayacağını kaydeden Başkan 
Ali Çetin, “Bugün veya yarın imzalar 
başlayacak. Yapılan her transferde 
kamuoyu hemen bilgilendirilecek. 
Flaş denilecek futbolcu transferleri-
miz olacak. Şehri heyecanlandıracak 
bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. 
Kamuoyundan biraz daha sabır istiyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

DENİZLİSPOR RODALLEGA 
İLE TEMASTA

Taraftarı heyecanlandıracak bir 
yıldıza önümüzdeki günlerde imza 
attırılacağını duyuran Denizlispor 
Yönetimi’nin, menajeri tarafından 

kendilerine önerilen Hugo Rodallega 
ile temas kurduğu iddia edildi. Trab-
zonspor’da sözleşmesi sona eren 
Rodallega ise bir yıl daha Türkiye’de 
oynamak istiyor. 

Süper Lig’e yükselen Deniz-
lispor, lige tutunup kalıcı olabilmek 
için transfer çalışmalarını sürdürü-
yor. İç ve dış transferde ince eleyip 
sık dokuyan yönetim, geçtiğimiz gün 
yaptığı açıklamada yıldız bir isme 
önümüzdeki günlerde imza attırıla-
cağını duyurup bu transferin şehri 
heyecanlandıracağını belirtti. Trans-
ferde görüşmelerinin sürdüğünü 
ancak futbolcu ismi vermenin doğru 
olmayacağını kaydeden Başkan Ali 
Çetin, “Önümüzdeki günlerde imzalar 
başlayacak. Yapılan her transferde 
kamuoyu hemen bilgilendirilecek. 
Flaş denilecek futbolcu transferleri-
miz olacak. Şehri heyecanlandıracak 
bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. 

Kamuoyundan biraz daha sabır istiyo-
ruz” dedi. 

“1 YIL DAHA TÜRKİYE’DE 
KALABİLİRİM” 

Başkan Ali Çetin’in işaret ettiği 
oyuncunun Hugo Rodallega olduğu 
iddia edildi. Trabzonspor ile olan söz-
leşmesi 30 Haziran’da sona erecek 
olan Rodallega’nın menajeri tarafın-
dan yönetime önerildiği ve oyuncuyla 
temas kurulduğu öne sürüldü. Rodal-
lega ülkesinde verdiği bir röportajda, 
Türkiye macerasının çok iyi olduğunu 
ve bir yıl daha kalabileceğini dile ge-
tirdi. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü 
kariyerinde 422 maça çıktı. 135 gol 
43 asist kaydeden Rodallega bu se-
zon Trabzonspor’da 16 gol 3 asistle 
oynadı. Rodallega kariyerinde CBJ 
Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monter-
rey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, 
Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma 
giydi.  n İHA

Mesut Mestan: Biz taşın altına kafamızı bile soktuk
Bursaspor Başkan Adayı Mesut 

Mestan, yeşil-beyazlı kulübü Süper 
Lig’e çıkaracaklarını ifade ederek, “Artık 
kenetlenme zamanı. Biz taşın altına ka-
famızı bile soktuk” açıklamasını yaptı. 

Bursaspor’da Başkan Adayı Mesut 
Mestan 15-23 Haziran tarihlerinde ya-
pılacak olan Olağanüstü Genel Kurul 
öncesinde Divan Başkanlık Kurulunu 
ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesis-
leri’nde gerçekleşen ziyarette konuşan 
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris 
Sevinç, “Bursaspor olarak zor süreci 
geride bıraktık. Şimdi yine önümüzde 
zor süreç var. Böyle bir süreçte göreve 
talip olmalarını saygı ile karşılıyorum. 
Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan-
lar vardır. Biz umutluyuz. O yüzden bu 
camia nasıl ayağa kalkar mücadelesini 
veriyoruz” dedi. 

“ARTIK KENETLENME ZAMANI” 
Başkan Adayı Mesut Mestan ise, 

“Şehir dışında bulunduğumdan dolayı 
listeyi avukatım verdi. Bursaspor çok 
büyük camiadır. Biz de gereğini yapma-

yı düşündük. 
Bu zorlu süreçte, bizle yol alan cesur 

yürekli arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Bursaspor’u seven insanlar burada. Biz 
1. Lig’e düştük. Artık kenetlenme zama-
nı. Bize ve yönetim kuruluna destek ol-
sun herkes. Biz taşın altına kafamızı bile 
soktuk. Biz Bursaspor’u kişisel şahıslara 

cevap vermek için kullanmayacağız” 
diye konuştu. 

“BURSASPOR’U SÜPER 
LİG’E ÇIKARTACAĞIZ” 

Ne yapıp ne edip Bursaspor’u Süper 
Lig’e çıkartacaklarını ifade eden Mes-
tan, “Bursaspor’un kapısı herkese açık. 
Ben yokum, biz varız. 

Bursaspor çok büyük camia. Sosyal 
medyadaki ithamlar bizi daha çok kam-
çılıyor ama markaya zarar veriyorsunuz. 
Fatih Sultan Mehmet bile 19 yaşında 
İstanbul’u fethetti. Bizim tek hesabımız 
Bursaspor’u Süper Lig’e nasıl çıkartırız? 
Tek hesabımız bu” şeklinde konuştu.  
n İHA

Galatasaray’da divan 
kurulu bugün toplanacak

Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan 
kurulu toplantısı, bugün yapılacak. Florya Metin Oktay 
Tesisleri’ndeki basketbol salonunda düzenlenecek top-
lantıda, sarı-kırmızı kulüp ile bağlı ortaklarının mali, ida-
ri, sportif raporları hakkında yönetim ve denetim kurulu 
sunum gerçekleştirecek. Galatasaray Futbol Takımı’nın 
geride kalan sezonda kazandığı Süper Lig ve Türkiye 
Kupası şampiyonlukları da gündem maddelerinde yer 
alacak. Toplantı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, üyeler 
için düzenleyeceği toplu piknikle çifte şampiyonluğu kut-
layacak. n AA



Başkan Hilmi Kulluk 
güven tazeleyecek

Konyaspor’da olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Kulüp Başkanı olan Hilmi Kulluk, 
bugün yapılacak olan seçimde tek aday olacak. Seçim dışında genel kurulda bazı tüzük değişiklikleri yapılacak

Daha önce kulüp başkanı Hilmi Kul-
luk nezaretinde gerçekleştirilen yönetim 
kurulu toplantısında tüzük değişikliği için 
‘Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’ kararı 
alan Konyaspor’da bugün genel kurul he-
yecanı yaşanacak. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde ya-
pılması planlanan genel kurul, 3’te 2 
çoğunluğun hazır bulunması halinde 
gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağla-
namaması durumunda ise ikinci toplantı 
20 Haziran günü çoğunluğa bakılmak-
sızın yapılacak. Öte yandan 3 yıldır isim 
sponsoru olan Atiker ile anlaşmanın sona 
ermesi nedeniyle yeşil-beyazlı ekibin bu 
sezon sadece Konyaspor adıyla ligde mü-
cadele etmesi planlanıyor. 

RESMİ SİTESİNDEN DUYURMUŞTU
Konyaspor Kulübü, olağanüstü genel 

kurul sürecini daha önce resmi sitesin-
den duyurmuştu. Yapılan açıklamada, 
“Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim 
Kurulu’nun 20.05.2019 tarih ve 908 sa-
yılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gün-
dem maddelerine göre 12 Haziran 2019 
Çarşamba günü saat 18.00 de Selçuklu 
Kongre Merkezi Konya Oditoryum Sa-
lonunda (Adres: Horozluhan Mah. Yeni 
İstanbul Cad. No:62/1 Selçuklu/Konya) 
yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde II. Toplantının 20 Haziran 2019 
Perşembe günü aynı yer ve saatte yapıl-
masına,  Değerli Dernek Üyelerimize ve 

kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadele-
rine yer verildi.

HİLMİ KULLUK TEK LİSTE OLACAK
Konyaspor yönetimi güven tazelemek 

ve tüzük değişikliği yapmak için genel ku-
rul kararı almıştı. Bugün yapılacak genel 
kurulda çoğunluk sağlanamazsa 20 Hazi-
ran’da çoğunluk aranmaksızın kurul ger-
çekleştirilecek.  Hilmi Kulluk yönetiminin 
tek liste ile girmesi beklenen genel kurul-
da yönetimden bazı isimlerin değişebile-
ceği gelen bilgiler arasında. 

YEŞİL- BEYAZLILAR 
5 TEMMUZ’DA TOPLANACAK 

Yeşil-beyazlı ekip, 5 Temmuz 2019 
günü sağlık kontrolleri için Konya’da 
toplanacak. 9 Temmuz Salı gününe ka-

dar Konya’da Kayacık Tesisleri’nde yeni 
sezon çalışmalarına başlayacak olan 
Konyaspor, aynı gün 1. Etap Hazırlık 
Kampı için Bolu’ya hareket edecek. 20 
Temmuz’a kadar hazırlıklarını Bolu’da 
sürdürecek ve iki günlük iznin ardından 
2. Etap çalışmaları için 23 Temmuz Salı 
günü Hollanda’ya hareket edecek. Yurt-
dışı kampını 3 Ağustos’ta oynayacağı son 
hazırlık maçının ardından tamamlayacak. 
Konyaspor, iki günlük izin sonrasında 
6 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıklarına 
Konya’da kaldığı yerden devam edecek. 
Yeşil-beyazlı ekibin 16 Ağustos’ta başla-
yacak 2019-2020 sezonu için Bolu ve Hol-
landa kampında 5 hazırlık maçı oynaması 
planlandı.  n SPOR SERVİSİ/DHA

2. Amatör Küme’de 
Play – Off tarihleri belli oldu 

Konya 2. Amatör Küme’de üç grupta sezonu ikinci sı-
rada tamamlayan ekipler 1. Amatör Küme’ye yükselmek 
için Play – Off maçlarında mücadele edecek. A Grubu’da 
Alibeyhüyüğü Gençliği, B Grubu’nda Karabağ Gençlik 
Spor, C Grubu’nda Anadolu Kartalspor Play – Off oyna-
yacak. Üç takımın mücadele edeceği Play – Off grubun 
oynanacak birer maç sonunda lider olan takım 1. Amatör 
Küme’ye yükselecek. Play – Off Grubu’nda 16 Haziran 
Pazar günü Alibeyhüyüğü Gençliği – Karabağ Gençlik, 19 
Haziran Çarşamba Anadolu Kartalspor – Alibeyhüyüğü 
Gençliği, 23 Haziran Pazar Karabağ Gençlik – Anadolu 
Kartalspor maçları oynanacak. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu masa tenisi 
takımı Isparta’ya gitti 

Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil 
edecek olan Selçuklu Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 
turnuvanın yapılacağı Isparta’ya gitti. Konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi 
Takımı, 12-13 Haziran tarihleri arasında Isparta’da düzen-
lenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası’nda madalya 
için mücadele edecek. Sporcularımıza ve antrenörlerimi-
ze başarılar dileriz” ifadelerin yer verildi. n SPOR SERVİSİ

Avrupa Oyunları’nda, 111 
sporcu mücadele edecek 
Belarus’ta, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 

2. Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi 14 branşta, 111 sporcu 
temsil edecek. Başkent Minsk’teki organizasyona 50 ülke-
den 4 bin sporcunun katılması beklenirken, 200 madalya 
sahiplerini bulacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden 
(TMOK) yapılan açıklamaya göre 111 milli sporcu; atıcı-
lık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, 
cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk 
ve sambo dallarında mücadele edecek. Avrupa Oyunları, 
2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme 
niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı 
verecek. Okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde 2020 Tok-
yo’ya doğrudan kota verecek oyunlar, badminton, erkekler 
boks ve judo için Avrupa Şampiyonası özelliğini taşıyacak. 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 1. Avrupa 
Oyunları’na Türkiye, 190 sporcuyla katılmış, 6 altın, 4 gü-
müş ve 19 bronz madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar genel 
sıralamada 14’üncü olmuştu. n AA

Milli hentbolcular, 2020 Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi hedefliyor
Hentbolda, 2020 Avrupa Şampiyona-

sı 3. Eleme Grubu’nda yarın Kuzey Ma-
kedonya ile karşılaşacak Türkiye A Milli 
Erkek Hentbol Takımı’nın başantrenörü 
İlker Şentürk, bu maçı kazanıp kalan iki 
müsabakadan alacakları puanlarla Avrupa 
Şampiyonası’na katılmayı hedeflediklerini 
söyledi.

Şentürk, maçın yapılacağı Porsuk 
Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplan-
tısında, Eskişehir’in A Milli Hentbol Takı-
mı’nın adeta evi haline geldiğini vurguladı.

Kentteki taraftar desteğinden mutluluk 
duyduklarını belirten Şentürk, şöyle konuş-
tu: “İyi bir ekip oluşturduk. Hedefimiz Ku-
zey Makedonya’yı yenerek, son iki maçtan 
alacağımız puanlarla 2020 Avrupa Şampi-
yonası’na gitmektir. Avrupa Hentbol Şam-
piyonası’na katılan ilk oyuncular ve teknik 
ekip olmak istiyoruz. Türk hentbolunu bir 
adım ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kuzey 
Makedonya maçına iyi hazırlandık. Taraf-
tarın desteğiyle iyi maç çıkartacağımızı 
düşünüyorum. Vatanımız ve Türk bayrağı 
için çalışıyoruz, Türkiye’yi iyi temsil etme-

ye çalışıyoruz.”
İlker Şentürk, maç öncesi takımda ek-

sik oyuncu bulunmadığını dile getirdi.
A Milli Futbol Takımı’na İzlanda’da 

yapılan saygısızlığın hatırlatılması üzerine 
Şentürk, “Yapılanları doğru bulmuyorum. 

Biz de grupta İzlanda ile karşılaşacağız ve 
bu ülkeye gideceğiz. Bize de böyle bir uy-
gulama yapılır mı diye kuşku yaşıyoruz.  A 
Milli Futbol Takımımız, Türkiye adına en 
güzel cevabı sahada verecektir.” ifadele-
rini kullandı.   

Oyunculardan Ömer Ozan Arifoğlu ve 
Alp Eren Pektaş ise yarın taraftar desteğini 
hissetmek istediklerini anlattı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya milli 
hentbol takımları, yarın saat 19.00’da Por-
suk Spor Salonu’nda karşılaşacak. n AA

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik 

direktör Erol Bulut ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz 
Aydoğan Spor Tesisleri’nde kulüp başkanı Hasan Ça-
vuşoğlu’nun da katıldığı törenle Erol Bulut, bir yıllık söz-
leşmeye imza attı. 

Erol Bulut, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz Alan-
yaspor’u bulunduğu noktanın üzerine taşımak istedikleri-
ni söyledi.

Hem ligde hem de kupada başarılı olmak istediklerini 
belirten Bulut, “Yeni Malatyaspor’da 2 yıla yakın bir çalış-
ma sürecim oldu. Başarılı olduk. Oradaki maceramız bit-
ti. Şu andan itibaren Alanyaspor ile maceramız başladı. 
Hedeflerimize, başkan, yönetim, teknik heyet, taraftar ve 
medya ile yürümek inşallah nasip olur. İki kulvarda yarı-
şacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli. Takımımızı 
şekillendireceğiz. Yeni takviyelerle Alanyaspor’u herke-
sin istediği yere getirmeye çalışacağız.” diye konuştu.

Transfer konusuna değinen Bulut, eski takımı Evkur 
Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Guilherme 
ile ilgilendiklerini belirterek, “İlgileniyoruz ama sadece o 
yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik 

sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak 
isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Her-
kes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından 
emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun 
ve bizi desteklesin.” değerlendirmesinde bulundu.  

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise tek-
nik direktör Erol Bulut’un başarılarına Alanyaspor’da da 
devam edeceğine inandığını dile getirdi. 

Bulut ve ekibinin camiaya hayırlı olmasını dileyen 
Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle kendisine ‘hoş geldin’ diyorum. Erol Bu-
lut, kendisini ispat etmiş bir hocamız. Başarılarına bura-
da da devam edecektir. Bundan önce çalıştığımız teknik 
direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine de teşekkür eder, 
bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Teknik 
heyetimizle transferde düğmeye basıyoruz. Düşündü-
ğümüz oyuncular var. Yıldız oyuncu değil, sahada mü-
cadele eden futbolcu istiyoruz. Teknik heyet ve transfer 
komitemizle en iyi oyuncuları takımımıza kazandırmak 
için mücadele edeceğiz.”.  
n AA
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Bajic Konyaspor’u tercih etti
Konyaspor eski golcüsü Riad Bajic’i kiraladı. Geçen sezonu Medipol Başakşehir’de kiralık olarak geçiren yıldız 
golcü Yeşil Beyazlılar’ın ilk transferi oldu. Gelecek sezon Konyaspor’un gol umudu olacak olan Boşnak golcüye 

İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’den teklifler olmasına rağmen Konyaspor’u tercih ettiği öğrenildi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor ilk resmi 

transferini gerçekleştirdi. Takımdan çok sayıda oyuncu 
gönderip, önemli transfer hamleleri yapması beklenen 
Anadolu Kartalı, eski golcüsü Riad Bajic’i kiraladı. Yeşil 
beyazlıların ilk transfer hedeflerinden biri olan Bajic için 
görüşmeler uzun süredir devam ediyordu. Öğle saatle-
rinde Udinese’nin teklifi onaylaması ile Bajic transferi 
tamamlanmış oldu. 

BAJİC YUVAYA DÖNDÜ
Konyaspor’un eski golcüsü Riad Bajic geçen sezonu 

Medipol Başakşehir’de kiralık geçirmişti. Sezonun ta-
mamlanmasının ardından pek çok kulüp Riad Bajic için 
nabız yokladı. İngiltere ve Almanya’dan sözlü teklifleri 
geri çeviren genç golcü için en ciddi hamle İtalya Serie 
A’nın yeni takımlarından Lecce ve Fransa Ligue 1’in yeni 
temsilcisi Metz’den geldi. Konyaspor ile birlikte Udine-
se’nin kapısını çalan takımlar Konyaspor’dan daha fazla 
ücret teklif etmesine rağmen istediğini elde edemedi. 
Riad Bajic ve menajeri Konyaspor’a gitmek istediklerini 
Udinese’ye bildirince transfer Yeşil-Beyazlılar’ın lehine 
sonuçlandı.

32 MAÇTA 17 GOL
Konyaspor’un Udinese’den kiraladığı Riad Bajic 

2015-2016 sezonunda Konyaspor’a transfer edilmişti. İlk 
sezonunda 5 gol 5 asistlik performans sergileyen Boşnak 
golcü, asıl patlamasını bir sonraki sezon yaptı. Ligde 32 
maça çıkan Bajic 17 gol atmayı başardı. 

Bu performansı ile Avrupa takımlarının radarına giren 
Riad Bajic sezon sonunda 5.5 milyon Euro’ya Udinese’nin 
yolunu tutmuştu. İtalya liginde istediği performansı sergi-
leyemeyen Bajic devre arasında Başakşehir’e kiralandı. 

GENÇ GOLCÜ SEZONU
Konyaspor 25 yaşındaki eski golcüsünü kiralayarak 

santrfor transferini tamamladı. Jahovic ve Yatabare ile 
yolları ayırmaya hazırlanan Konyaspor ekstra bir durum 
olmazsa başka golcü almayacak. Yeşil Beyazlılar’ın hü-
cum hattı gelecek sezon Riad Bajic, Erdon Daci ve Müca-
hit Can Akçay gibi genç golcülerden oluşacak.   
n YUNUS ALTINBEYAZ 

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor bugün 
genel kurul yapacak. Tüzük değişikliği için gerçekleştirilen 
genel kurulda başkan Hilmi Kulluk’un tek liste ile girmesi 

bekleniyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılması 
planlanan genel kurul, 3’te 2 çoğunluğun hazır bulunması 
halinde gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması 
durumunda ise ikinci toplantı 20 Haziran günü çoğunluğa 

bakılmaksızın yapılacak. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Konyaspor genel kurula gidiyor

RPS


