
Sosyal hayata
katkı sağlıyor

KTÜN Türkiye’yi 
temsil edecek

F-35’le değil 
F-15’le gelecek!

Karatay Belediyesi İsmil, 
Ovakavağı, Hayıroğlu ve 
Yarmalı öğrencileri Konya Bilim 
Merkezi ile Hayvanat Bahçe-
si’ni gezdiriyor. Başkan Kılca, 
“Bu projelerle ilçemizin sosyal 
hayatına ve öğrencilerimizin 
gelişimlerine katkı sağlıyoruz” 
dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Teknik Üniversitesi 
RACLAB İHA Takımı, Amerika 
Birleşik Devletlerinde (ABD) bu 
yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek 
Uluslararası İnsansız Hava Sis-
temleri Yarışmasında (AUVSI 
SUAS 2019) Türkiye’yi temsil 
edecek. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

17-18 Haziran tarihlerinde 
Türkiye’nin ev sahipliğinde 
Konya’da gerçekleştirilecek 
olan Anadolu Kartalı Eğitim 
Tatbikatı’na aralarında ABD’nin 
de bulunduğu 5 ülke katılacak. 
ABD F-35’leri Konya’ya getir-
meyecek! 
n HABERİ SAYFA 6’DA

LADİKLİ AHMET AĞA
MERHAMETLİYDİ

ALTIN DOKUNUŞLAR
KAPILARINI AÇIYOR

AMACIMIZ SOSYAL 
UYUMU SAĞLAMAK!

Torunu, dedesini anlattı 

Çok sayıda etkinlik yapılacak 

Suriyelilerle ilgili konuştu 

Konya Aydınlar 
Ocağı’nda Lâdikli 
Ahmet Hüdâî 
Hazretlerinin hayatını 
hatıralar eşliğinde 
anlatan Lâdikli Ahmet 
Ağa’nın torunu 
Mehmet Elma, 
“Dedem merhamet 
abidesiydi” dedi.

KOMEK tarafından 
her yıl düzenlenen ve 
bu yıl Orta Asya’dan 
Anadolu’ya temasıyla 
gerçekleştirilen Altın 
Dokunuşlar Sergisi 
ve Bilgi Şöleni, 
muhteşem bir sergi 
ile kapılarını Cuma 
günü ziyarete açacak.

Göç İdaresi Genel 
Müdürü Yardımcısı Gök, 
gurbetçilere Batı’da 
çektirilen acı ve sıkıntıları 
3,6 milyonu Suriyeli olmak 
üzere 192 ülkeden gelen 
4,7 milyon yabancıya hiçbir 
şekilde yaşatmadıklarını, 
amaçlarının sosyal uyumu 
sağlamak olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Yüzmek kurtarmaz!
Her yıl onlarca kişinin 

ölümüyle sonuçlanan boğulma 
vakalarına karşı uzmanlar 
uyarıyor. Sulama kanalı, 
gölet, baraj gibi alanların 
yüzme bilenler için dahi 

tehlike oluşturduğu belirtilerek 
vatandaşların bu alanlardan 

uzak durması isteniyor 

CAN KAYIPLARINA 
NEDEN OLUYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ar-
tan sıcaklıklar, vatandaşların çeşitli 
yollarla serinleme isteğini de bera-
berinde getiriyor. Ancak bu durum 
ne yazık ki her yıl ölümlere de neden 
oluyor. Yaz aylarında vatandaşların 
sulama ve içme amacıyla kullanılan 
baraj, gölet ve sulama kanalı gibi 
bölgelerde serinlemek istemesi, can 
kayıplarına neden oluyor.

BUNA BİR 
SON VERELİM!

Boğularak yaşanan ölümlere dikkat 
çeken Devlet Su İşleri (DSİ) Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu 
olumsuz durumun yaşanmaması için 
vatandaşları uyaran bir kamu spotu 
hazırladı. “Tehlikenin farkında mı-
sın?” bağlığıyla verilen kamu spotun-
da, sulama kanalı, gölet ve barajlara 
girmenin tehlikeli olduğu kaydedildi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Dünyada yedinciyiz! 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünce geliştirilen yerli buğday 
çeşitlerinin tanıtımı yapıldı. Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye’nin 
tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada 7. 
olduğunu söyledi.

Konya’nın 4 ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 
zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit 
çalışmalarının sürdüğünü anlatan Aksu, “Yaşanan 
mağduriyetten dolayı çiftçilerimize geçmiş olsun. 
Devletimizin, çiftçimizin yanında olduğunu ifade 
etmek isterim” dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE
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03 Aksaray’da tarım 
arazilerini dolu vurdu 04 Meram, personeline 

yangın eğitim verdi 06 Bebek arabası yandı, 
faciadan dönüldü

Lezzetiyle damakta iz bırakıyor
Kaliteden ödün vermeden daima 
en iyiyi hedefleyen Köksallar 
Gıda, ürünleri ile Konya’da ara-
nan isim haline geldi. Donuk gıda 
ürünlerindeki başarısı ile dikkat 
çeken Köksallar Gıda, kendine 
has lezzetler sunuyor ve müşteri-
lerinden tam not alıyor. Köksallar 
Gıda Sahiplerinden Muhammed 
Köksal, “Ürünlerimiz hijyeni 
ortamda sağlıklı bir şekilde üre-
timlerini gerçekleştiriyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya Serbest Muhasebe-
ciler Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) 23. Olağan Se-
çimli Genel Kurulu’na sayılı 
günler kala, Meslekte Deği-
şim Gurubu Adına Başkan 
Adayı olan Celal Emiroğlu, 
projelerini tanıtan bir toplantı 
gerçekleştirdi. Samimiyet 
ve adalet vurgusu yapan 
Emiroğlu, “Tek ideolojimiz 
mesleğimizdir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Tek ideolojimiz mesleğimizdir’ 

Selçuklu Belediyesi’ne
Kızılay’dan altın berat 

Kızılay’a sağladığı katkılardan dolayı ödüle layık görülen Sel-
çuklu Belediyesi altın madalya beratına layık görüldü. Başkan 
Pekyatırmacı ödülü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kızılay 

Genel Başkanı Kerem Kınık’tan aldı. n SAYFA 13’TE
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Kaliteden ödün vermeden daima en iyiyi hedefleyen Köksallar Gıda, Ghurme markası ile ürettiği tatlı çeşitleri ile 
damaklarda iz bırakıyor. Köksallar Gıda donuk ürünlerdeki başarısını, kendi markası Ghurmede de gösteriyor 

Ghurme lezzetleriyle 
damaklarda iz bırakıyor

Kaliteden ödün vermeden da-
ima en iyiyi hedefleyen Köksallar 
Gıda, ürünleri ile Konya’da aranan 
isim haline geldi. Donuk gıda ürün-
lerindeki başarısı ile dikkat çeken 
Köksallar Gıda, kendine has lezzet-
ler sunuyor ve müşterilerinden tam 
not alıyor. Gerçek istikrar adına yola 
çıkan, bireysel başarıların kurumsal 
başarılara dönüşmesi inancıyla hare-
ket eden, hijyen ve insan sağlığını en 
başa koyan, tüm tedarikçi ve müşte-
rileriyle büyüyen Konya’nın önemli 
firmalarından biri de Köksallar Gıda. 
2005 yılında Konya’nın hem Tür-
kiye’de hem de yurtdışında marka 
olması için kurulan Köksallar Gıda, 
kısa sürede önemli başarılara imza 
atarak yerli üretimde önde gelen 
gıda firmalarının distribütörlüklerini 
aldı.  Özellikle gıda ve tatlı çeşitleri 
ile kafe  ve restaurantları  su böre-
ği, kol böreği, pasta,yaş pasta,sufle 
, künefe ve limonata ile buluşturan 
Köksallar Gıda Tüm Türkiye’de ve 
Konya’da aranan firma haline geldi. 
Köksallar Gıda başarısını kendi mar-
kalarını olan Ghurme ile ürettikleri 
tatlı çeşitleri ile ispatlıyor. Köksallar 
Gıda Ghurme markası ile kaliteden 
taviz vermeden, damaklarda unu-
tulmaz lezzetler bırakıyor. 

‘DAMAKLARDA TAT VE İZ BIRAKACAK 
ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ’

Ghurme firması adından tatlı 
üretimi gerçekleştirdiklerine dikkat 
çeken Köksallar Gıda Sahiplerinden 
Muhammed Köksal, “ Köksallar 
Gıda olarak 4 yıldan bu yana don-
durulmuş ürün alanında faaliyet 
gösteriyoruz. Köksallar Gıda olarak 
bu sene de Ghurme markamız-
la üretimlere başladık. Şuanda bu 
markamız ile katmer ve antepfıs-
tıklı helva üretimi ile başladık. He-
defimiz  ghurme markasının ürün 
çeşitliliğini yılsonuna kadar 30 ka-

leme çıkarmak.Şuanda ürettiğimiz 
ürünler markamızdan anlaşılacağı 
üzere gurmelerden tam not alıyor. 
Ürünlerimizi kendine has bir formül 
ile yapıyoruz. Ürünlerimiz hijyeni or-
tamda sağlıklı bir şekilde üretimle-
rini gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi 
almak isteyen vatandaşlarımız bizle-
re mail yolu ve whatsapp aracılığıyla 
ulaşabilirler. İnşallah yakın zamanda 
ürünlerimizi AVM’lerde de bulabile-
cekler. Amacımız markamız ile kali-
teli ürünlerimizi yurtdışında yaşayan 
insanlarda da buluşturmak. Ürünle-
rimizin tamamı doğal olarak üretim-

leri gerçekleştiriyor. Ürünlerimizin 
içerisinde içerik kısmında ne yazıyor 
ise o ürünleri kullanıyoruz. Ürünleri-
mizde tereyağ kullanıyoruz. Kaliteli 
kaymak kullanıyoruz. Fıstık oranları 
piyasadaki diğer ürünlere göre ol-
dukça fazla. Bizler damaklarda tat ve 
iz bırakacak ürünler üretiyoruz” ifa-
delerini kullandı.  Köksal Lemonera 
markasının İç Anadolu Bölge Bayi-
liğini yaptıklarını da dikkat çekerek 
dondurulmuş ürünlerdeki iddiaların 
limonata çeşitlerinde de yaşattıkları-
nı ifade etti.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kaymakam vekillerinden
Vali Toprak’a ziyaret

Selçukya’da bayram ve
Babalar Günü coşkusu

Konya’ya atanan Kaymakam 
Vekilleri Vali Cüneyit Orhan Top-
rak’ı makamında ziyaret etti. İçiş-
leri Bakanlığı tarafından Konya’ya 
atanan 9 ilçenin Kaymakam Vekili 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette, Doğanhisar Kaymakam 
Vekili Şeyma Aktaş, Derbent Kay-
makam Vekili Yakup Papaker, Hal-
kapınar Kaymakam Vekili Yunus 

Emre Bozkurtoğlu, Çeltik Kayma-
kam Vekili Osman Sak, Güneysı-
nır Kaymakam Vekili Ahmet Fatih 
Sungur, Altınekin Kaymakam Ve-
kili Zekeriya Murat Şahan, Hüyük 
Kaymakam Vekili Dilara Şenoğlu, 
Taşkent Kaymakam Vekili Meh-
met Furkan Taşkıran ve Hadim 
Kaymakam Vekili Ömer Faruk 
Gökçe yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
tarafından her Pazartesi Kılıçaslan 
Konferans Salonunda düzenlenen  
Selçukya Şiir Akşamları’nda bu 
hafta bayram ve babalar günü te-
malı şiirler okundu.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Dernek Başkanı Av. Fat-
ma Şeref Polat, Selçukya ailesi-
nin geçmiş Ramazan Bayramını 
kutlayarak bir aylık bir moladan 
sonra yeniden şiirlerle cem etme-
nin mutluluğunu yaşadığı söyledi. 
Salih Sedat Ersöz’ün  Bayram ve 

Babasız İlk Bayram şiirleri ile baş-
layan programda Mustafa Remzi 
Samancı, İbrahim Demirtaş, Ha-
san Karaca, Kazım Öztürk, Ay-
şenur Uğurcan, Tayyar Yıldırım, 
Ahmet Şener, Şerife Eker ve Ha-
san Ukdem kendi yazmış oldukla-
rı Bayram ve Baba temalı şiirleri 
okudu. Devriş Ahmet Şahin ve 
Hikmet Peker tarafından okunan 
özgün şiirlerle devam eden prog-
ram günün anısına çekilen hatıra 
fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Her yıl onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan boğulma vakalarına karşı uzmanlar uyarıyor. Yapılan 
uyarılarda vatandaşların sulama kanalı, gölet, baraj gibi alanlardan uzak durması isteniyor 

Su hayattır, can almasın!
Yaz aylarının gelmesiyle birlik-

te artan sıcaklıklar, vatandaşların 
çeşitli yollarla serinleme isteğini 
de beraberinde getiriyor. Ancak 
bu durum ne yazık ki her yıl ölüm-
lere de neden oluyor. Yaz ayların-
da vatandaşların sulama ve içme 
amacıyla kullanılan baraj, gölet ve 
sulama kanalı gibi bölgelerde se-
rinlemek istemesi, can kayıplarına 
neden oluyor. Yapılan araştırmala-
ra göre her yıl bu tür boğulmalar 
sebebiyle ortalama 100 kişi hayatı-
nı kaybediyor. Bu konuda yetkililer 
tarafından çeşitli önlemler alınıp 
uyarılar yapılsa da ölümlerin önü-
ne bir türlü geçilemiyor. 

BENZER HADİSELER 
KONYA’DA DA GÖRÜLÜYOR 
Ülkenin genelinden gelen bu 

üzücü haberler, neredeyse her yıl 
Konya’dan da geliyor. Hatta Kon-
ya, bazı yıllarda boğulma vakaları-
nın en çok yaşandığı iller sıralama-
sında başı bile çekebiliyor. Benzer 

bir istatistik 2016 yılında karşı-
mıza çıkmıştı. 2016’da deniz, göl, 
baraj ve kanal gibi su kaynaklarına 
serinlemek için giren 186 kişi ha-
yatını kaybetmiş, en çok boğulma 
olayının yaşandığı il ise Konya ol-
muştu. Başta Altınapa Barajı, Apa 
Barajı gibi şehir merkezine yakın 
olan baraj ve göletler, yaz ayların-
da serinlemek isteyen vatandaş-
ların uğrak mekânı haline geliyor. 
Şehirde yer alan çok sayıdaki ben-
zer bölgeler, acı olayları da berabe-
rinde getiriyor. 

BUNA BİR SON VERELİM!
Boğularak yaşanan ölümlere 

dikkat çeken Devlet Su İşleri (DSİ) 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı, bu olumsuz durumun yaşan-
maması için vatandaşları uyaran 
bir kamu spotu hazırladı. “Tehli-
kenin farkında mısın?” bağlığıyla 
verilen kamu spotunda, sulama 
kanalı, gölet ve barajlara girmenin 
tehlikeli olduğu kaydedildi. Kamu 

spotunda, “Sulama kanalı, baraj 
ve göletler yüzmek için değildir. 
Amacı dışında kullanımı kesinlikle 
çok tehlikeli ve yasaktır. Bu tesis-
lerde her yıl ortalama 100 çocu-
ğumuz ve gencimiz boğularak ha-
yatını kaybetmektedir” denilerek 
vatandaşlar yaz aylarında bu ko-
nuda dikkatli olmaya davet edildi. 
YÜZME BİLMEK SİZİ KURTARMAZ 

Kamu spotunda vatandaşla-
rı uyaran yüzme eğitmeni Kürşat 
Işık, sulama kanalı, gölet ve baraj 
gibi alanların yüzmeye müsait ol-
mayan alanlar olduğunu vurgu-
ladı. Bu tür alanların iyi derecede 
yüzme bilen vatandaşlar için bile 
tehlike arz ettiğinin altını çizen 
Işık, “Değerli çocuklar ve gençler; 
kanal ve göletlere girmek kuvvetli 
akıntı ve bataklık gibi sebeplerden 
dolayı ölümcül ve tehlikelidir. Yüz-
me bilmeniz sizi kurtarmaz. Lütfen 
girmeyin” diyerek vatandaşları 
uyardı. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Muhammed Köksal

Sulama kanalı, gölet, baraj gibi alanlarda her yıl ortalama 100 kişi boğularak can veriyor. 
Yetkililer, yaz aylarının geldiği bugünlerde, yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarıyor.
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   26 °C

Karaman             14 °C 26 °C 

Aksaray               14 °C  25 °C

Ankara                 15 °C 24 °C
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İşçi işveren uyuşmazlıklarında zamanaşımı 1 yıla düşürülmeli
KONTİMDER Onursal Başkanı 

Osman Başaran, işçi ve işveren ara-
sındaki uyuşmazlıkların çözümü yö-
nünde yasal düzenlemeler yapıldığını 
ancak sorunların hala devam ettiğini 
söyledi. 7036 sayılı İş Mahkemele-
ri Kanununun 25 Ekim 2017 yılında 
Resmi Gazete yayınlanarak iş hukuku 
yargılamalarında önemli değişiklikler 
getirdiğini belirten Başaran, yasa ile 
arabulucuk başvurusu gibi birçok 
düzenleme yanında işçi alacakları ve 
tazminat taleplerine ilişkin zamanaşı-
mın süresinin 10 yıldan 5 yıla indiril-
diğini kaydetti. 

Başaran, zamanaşımı süresinin 
1 yıla indirilmesi yönünde iş dünya-
sından talepler olduğunu ve böyle 
bir düzenlemenin işçi ve işveren ke-
simi için faydalı olacağını, suistimal-
leri ortadan kaldıracağını vurguladı. 
Başaran, “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı TOBB 

Genel Kurulu’nda Rifat Hisarcıklıoğ-
lu kıdem tazminatı fonu kurulması-
na destek verirken, işten ayrılan bir 
çalışanın işveren yönelik dava açma 
süresinde 5 yıl olan zamanaşımı sü-
resinin bir yıla indirilmesini istedi.  5 
yıllık zaman aşımı süresinin çok uzun 
olduğunu ve suistimallere yol açtığı-
nı savundu. Bu görüşü destekliyoruz. 
Sürenin uzun olması fırsatçılara im-
kan sağlıyor ve süreç suiistimal edili-
yor” diye konuştu 

Güçlü bir ekonomide işveren ve 
işçinin ayrılmaz bir bütün olduğuna 
dikkat çeken Başaran, bu birlikteli-
ğin sekteye uğradığı ve anlaşmazlığa 
vardığı noktada çözüm mahkemeler-
de arandığı belirtti. Türkiye’de işçi iş-
veren uyuşmazlığı davaları yüzde 90 
gibi fahiş bir oranda işçi lehine sonuç-
landığı ifade eden Başaran,  şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Takdir edersiniz 
ki bu oran işverenleri “artık yeter, 

usandık” deme noktasına getirmiş-
tir. Daha da acısı işçisinin tüm özlük 
haklarını tam olarak verdikleri halde 
davaların işveren aleyhine sonuçlan-
ması kabul edilemez bir durumdur. 
Bu sonuç işverenlerin motivasyonu-
nu düşürmekte ve daha çok yatırım, 
daha çok üretim, daha çok istihdam, 
daha çok ihracat hedeflerini sekteye 
uğratmaktadır. Hal böyle olunca İşçi 
ve işveren arasındaki uyuşmazlık-
lar hem çalışma hayatının hem de 
yargının gündeminde önemli bir yer 
tutmaktadır. İşverenler üretim, yatı-
rım, istihdam ve ihracat yapmak için 
çabalarken ortaya çıkan işçi-işveren 
uyuşmazlıklarının hem yargının iş 
yükünü arttırması hem de işveren-
lere bıktırıcı bir süreç yaşatmasına 
çözüm getirilmesi gerekiyor. Adil bir 
yargılama ve hızlı çözümler herkesin 
önünü açacaktır.” 
n HABER MERKEZİ

Yaprak kurduna 
karşı mücadele başlatıldı

Aksaray’da tarım 
arazilerini dolu vurdu 

Karapınar Ziraat Odası Başkanı 
Durmuş Üner Şeker Pancarı, Mısır 
ve Ayçiçeği ekili alanlarında görü-
len yaprak kurdu zararlısı ile ilgili 
olarak gerekli incelemenin yapıl-
dığı söyledi. Başkan Üner, ,Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Nuh Poyraz, Selçuk Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölü-
mü’nde görevli Prof. Dr. Süleyman 
Soylu ile Mısır, Ayçiçek, Buğday 
ve Kanola ekim alanlarında Ziraat 
Odası Organizasyonuyla hastalık 
ve zararlıları incelendiğini kaydet-
ti. Konu uzmanı akademisyenler-
le yerinde tespit yapıldığını ifade 
eden Başkan Üner Şunları ifade 
etti: “Yapılan incelemeler netice-

sinde Şeker pancarı, Mısır ve Ay-
çiçeği tarlalarında yapraklarda za-
rar yapan zararlının Çizgili Yaprak 
Kurdu (Karadrina) olduğu belirlen-
di. Gezilen bölge ve arazilerde tar-
laların hepsinde zarar oranının ve 
kurtların gelişim evrelerinin farklı 
olduğunu görüldü. O yüzden çift-
çimiz kendi tarlasındaki duruma 
göre kimyasal mücadeleye karar 
vermesi gerekiyor. Karadrina za-
rarlısı bölgemizde 21 gün larva 
halinde duruyor, taze küçük yeşil 
larva olan tarlalarda 10-15 gün 
daha zarar yapabileceği, kahveren-
gi hale dönüşmüş kurtların ise 3-5 
güne kadar pupa haline dönüşece-
ği ve zararsız hale geleceği dikkate 
alınmalıdır.” n AA

Aksaray’da etkili olan dolu 
yağışı ekili tarım arazilerini vurur-
ken, çiftçiler kara kara düşünmeye 
başladı. Nüfusunun yüzde 80’inin 
tarım ve hayvancılıktan geçimini 
sağladığı Aksaray’da dün ve önce-
ki gün etkili olan dolu yağışı ekili 
tarım arazilerini yerle bir etti. Mah-
sullerini kaldıramadan yok olan 
çiftçiler kara kara düşünürken, 
tarım ve ziraat odası ekipleri yap-
tıkları ilk tespitte ekili tarım ara-
zilerinde bölge bölge yüzde 30 ile 
yüzde 100 oranında hasar olduğu-
nu belirledi. Ekili tarım arazilerinde 
inceleme yapan İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ile Ziraat Odası Baş-
kanlığı ekipleri inceleme ve tespit 
çalışmalarını önümüzdeki günler-
de tamamlayacak. Özellikle hu-
bubat ekili tarım arazilerinde ekili 
arpa ve buğdaylar hasar görürken, 
üreticiler borçların ertelenmesini 
ve maddi destek yapılmasını istedi. 

İl Tarım ve Orman Müdürü 
Bülent Saklav, Aksaray’da yaşanan 
dolu felaketi sonrasında il tarım 
müdürlüğü ve ziraat odası olarak 
dolu felaketinin yaşandığı köy ve 
beldelerde tespit çalışmalarına 
başladıklarını belirterek, “İnşallah 
ekiplerimiz bugün, yarın, Cuma 

gününe kadar tespit çalışmalarını 
bitirip çiftçilerimizi mağdur etme-
yeceğiz. Çiftçilerimizin özellikle 
borç erteleme aynı zamanda TAR-
SİM sigortası olanlar sigortadan 
faydalanacaklar. Tarla tarla, dekar 
dekar tespit yapacağız. İnşallah 
üreticilerimiz mağdur olmayacak. 
Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun 
diyorum” dedi. 

Ziraat Odası Başkanı Emin Ko-
çak ise “İlimizin muhtelif köy ve 
kasabalarında ciddi şekilde dolu 
yağışı oldu. Tabii il tarım müdürlü-
ğü ekipleri ile birlikte bizler de zira-
at odası başkanlığı olarak şu anda 
sahada hasar tespiti yapıyoruz. Şu 
ana kadar yaptığımız çalışmalar 
sonucunda bölge bölge yüzde 30 
ile yüzde 100 oranında hasar oldu-
ğunu gördük. Bundan dolayı üre-
ticilerimiz ciddi şekilde sıkıntı içe-
risinde. Bu gelen Allah’tan geliyor. 
Yıllardır borç ertelemesi yapılıyor. 
Özellikle dolu afeti yaşanan bölge-
lerde bulunan üreticilerimiz ciddi 
şekilde sıkıntıda. Bu üreticilerimize 
ciddi şekilde bir para yardımı yapıl-
masını istiyoruz. Yoksa çiftçilerimiz 
ne bu borcun altından kalkabilir, 
ne de üretim yapabilir” şeklinde 
konuştu.  n İHA

Konya SMMMO Meslekte Değişim Grubu Başkan Adayı Celal Emiroğlu, seçim öncesi projeleri-
ni anlattı. Samimiyet ve adalet vurgusu yapan Emiroğlu, “Tek ideolojimiz mesleğimizdir” dedi

‘Samimi olacağız, 
adaleti sağlayacağız’

Konya Serbest Muhasebeciler 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
23. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15 
Haziran’da gerçekleştirilecek. Se-
çimler çok adaylı bir yarış içerisinde 
yapılacak. Konya SMMMO Başkan 
Adaylarından biri de Celal Emiroğ-
lu. Meslekte Değişim Gurubu Adına 
Başkan Adayı olan Celal Emiroğlu, 
seçimler öncesinde projelerini tanı-
tan bir toplantı gerçekleştirdi. Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya Mes-
lekte Değişim Grubu (KONMUH-
DER) Üyeleri ve çok sayıda meslek 
temsilcisi katıldı.  Toplantının açılış 
konuşmasını Meslekte Değişim Gu-
rubu Danışma Kurulu Üyesi Hakkı 
Altuntaş yaptı. Celal Emiroğlu’nu 
uzun zamandır tanıdıklarını belirten 
Altuntaş, “Uzun zamandır dernek 
faaliyetleri olan, meslekle ilgili aylık 
dergi çıkartan ve bunu meslektaş-
larına ücretsiz teslim eden, bürok-
rasiyle iç içe olan, siyasetle barışık 
olan, meslekle 30 yıldır iç içe olan, 
bilgili, deneyimli, güvenilir bir kar-
deşimizdir. Bu ufka, bu heyecana, 
bu güvene, bu birikime ve bu birlik-
teliğe mesleğimizin geleceği adına 
mutlaka imkan verilmelidir” diye 
konuştu. 

YORUCU AMA BİR O KADAR 
HEYECANLI BİR SÜREÇ 

Meslekte Değişim Gurubu Üye-
si, aynı zamanda Başkan Adayı Celal 
Emiroğlu’nun listesinden Yönetime 
Aday gösterilen Yasemin Çağman 
da yaptığı konuşmada, seçim süre-
cinin oldukça yorucu bir o kadar da 
heyecanlı olduğunu söyledi. Mer-
kezde ve ilçelerde birçok meslektaş-
larını ziyaret ettiklerinin altını çizen 
Çağman, şunları söyledi, “Bu ziya-
retlerimizi yaparken hedeflerimizi 
anlatmaya çalıştık. Kesinlikle bi-
reysel karamalar üzerinden siyaset 
yapmadık. Bu süreçte bayan mali 
müşavir kimliği ile Meslekte Deği-
şim Gurubu’nda görev yapmaktan, 
oda yönetiminde yönetime aday 
olmaktan onur duydum. KONMUH-

DER çatısı altında görev yapmış ol-
duğum tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Projelerin haya-
ta geçirilmesi için bana göre 3 şart 
var: Birincisi; etiket ve koltuk sev-
dası olmayan tek derdi meslek ve 
meslektaşın temsili olan insanların 
artık temsilci olarak oda yönetimine 
gelmesi. İkincisi: denenmiş ve test 
edilmiş, daha önce sevk ve idarede 
hakkını kullanmış insanların artık 
sahadan inmesi. Üçüncü olarak da: 
Dernek faaliyetlerine seçim sürecin-
de başlayanların değil, KONMUH-
DER gibi 6 yıllık bir süreçte beraber 
çalışma kültürünü kazanmış insan-
ların artık oda yönetiminde yer al-
ması gerekiyor. Bu üç şartın yerine 

gelmesiyle bana göre değişim rüz-
garı mesleğin ve meslektaşlarımızın 
lehine esecek.”

TEK İDEOLOJİMİZ MESLEĞİMİZDİR 
Son olarak kürsüye çıkan Mes-

lekte Değişim Gurubu Başkan Ada-
yı Celal Emiroğlu, projelerini ve se-
çilmeleri halinde ortaya koyacakları 
yönetim anlayışından bahsetti. “Çok 
adaylı bir yarış içerisindeyiz. Bu ya-
rış içerisinde sanal, hamasi ve ütop-
ya programlar değil, projeler değil, 
daha düzgün, daha sağlıklı projeler 
üretmeye çalıştık. Bunları yaparken 
40 düşünüp 1 kez değerlendirdik” 
diyen Emiroğlu, somut ve gerçekçi 
projeler ortaya koymaya çalıştıkla-
rını kaydetti. 2013 yılından buya-

na KONMUHDER olarak faaliyet 
yürüttüklerini hatırlatan Emiroğlu, 
sözlerine şöyle devam etti, “Burada 
çok ciddi çalışmalar yaptık. İnanın 
bu çalışmalar içerisinde birçok oda-
nın, birçok kuruluşun önünde yer 
aldı. Boyumuzdan büyük işler yap-
tık neredeyse. Bazı zamanlar An-
kara bürokrasisiyle bazı zamanlar 
Konya’da il müdürleriyle biraraya 
geldik. Demek istemem o ki; biz na-
sip olursa dernek çalışmalarını ya-
parken hem ekip ruhunu hem çalış-
ma ruhunu hem de birlikte nasıl bir 
ahenkli ses çıkar anlayışını icra ettik. 
Çıraklık ve kalfalık dönemini bitir-
dik, ustalık dönemine talibiz, yetki 
verirseniz ustalık dönemini birlikte 
yönetmek niyetimiz var. Öncelikle 
samimi olacağız. Seçimden seçime, 
aidat döneminde meslektaşlarımızı 
hatırlayan bir yönetim olmayacağız. 
Her yıl her meslektaşımızla birlikte 
olacağız, dilek temennilerini alaca-
ğız, yanlışlarımız varsa sizden din-
leyeceğiz. Tek ideolojimiz mesleği-
mizdir. Mesleki menfaatlerimizin 
suiistimaline duyarsız kalmayaca-
ğız. Meslektaşlarımızın hepsine aynı 
mesafede olup, adaleti sağlayacağız. 
Haksız rekabet ile mücadele edece-
ğiz. Yöneticiliğin meslek haline gel-
mesine izin vermeyeceğiz. Mesleği 
saygınlaştıracak, yönetimi şeffaflaş-
tıracağız. Eğitim önceliğimiz olacak 
kaliteli eğitimi arttıracağız. Mesleğe 
hizmeti kişilere hizmete dönüştür-
meyeceğiz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Celal Emiroğlu Hakkı Altuntaş Yasemin Çağman



HABER4 13 HAZİRAN 2019 

Meram, personeline yangın eğitim verdi
Meram Belediyesi personeline 

‘Yangın Eğitimi’ verildi. Yangın 
öncesi, yangın anında ve yan-
gın sonrasında alınması gerekli 
önlemler, yangının nedenleri ve 
etkenleri ile yangın söndürme 
usullerinin teorik ve pratik olarak 
anlatıldığı eğitimlerin daha mü-
reffeh ve daha güvenli bir Meram 
için atılmış adımlar olduğunu kay-
deden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, şehrin, vatandaş-
ların ve personelin kendi güven-
liğini yüksek düzeyde sağlamak 
amacıyla tüm önlemleri en iyi şe-
kilde aldıklarını belirtti.

Meram Belediyesi personeline 
‘Hizmet İçi Eğitim Seminerleri’ 
kapsamında, Konya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
ekipleri tarafından ‘Yangın Eğiti-
mi’ verildi. Belediye Hizmet Binası 
Meclis Salonu, Arif Bilge Tesisleri 
ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
olmak üzere üç ayrı bölümde ve-
rilen eğitimlerde personele hem 
teorik hemdeuygulamalalı bilgiler 
verildi. Yoğun ilgi gören derslerde 
yangın tatbikatları da gerçekleşti-
rildi.

‘TÜM PERSONEL HEM TEORİK 
HEM PRATİK A’DAN Z’YE 

BİLGİLENDİRİLDİ’
Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağ-

lığı ve Güvenliği biriminden yapı-
lan açıklamada ‘İşyerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında Yönetmelik’ 
gereğince bu eğitim programına 
yer verildiği belirtildi. “Binaların 
Yangında Korunması Hakkında 
Yönetmelik” işletmelerin Yangın 
Güvenliği Ekiplerini oluşturmasını 
zorunlu kılar. 

Yangın eğitimi ve uygulamalı 
yangın tatbikatlarının senede en 
az bir kez yapılmasının zorunlu kı-
lındığının ifade edildiği açıklama-
da, personele yangın söndürmede 
kullanılan yöntemleri kavramala-

rından yangınların nedenlerini ve 
etkenlerini kavramalarına, yangın-
ları önleyici tedbirlerden yangın 
söndürmede kullanılan maddelere 
kullanılan araç gereç, malzeme ve 
cihazlara kadar yangın ve yangın 
söndürme ile ilgili olarak çok geniş 
çaplı bilgi aktarıldığı söylendi.

 Açıklamada ayrıca, eğitimler-
de yangın öncesi, yangın anında 
ve yangın sonrasında alınması ge-
rekli önlemler, yangın nedenleri, 
yangının etkenleri, yangın söndür-
me usulleri hakkında bilgiler veril-
diği kaydedildi.

‘HER EĞİTİM PROGRAMIMIZ 

MERAM’A VE MERAMLIYA KATKI 
SUNMA AMACI TAŞIYOR’

Meram Belediyesinin her çalış-
masında farkını ortaya koyduğunu 
ifade eden Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, yangın ve doğal 
afetler karşısında daha bilinçli bir 
toplum oluşturmak ve yaşanılacak 
olası bir sıkıntı karşısında Meram’a 
ve Meramlıya katkı sunabilmek 
adına Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye Müdürlüğü ile birlikte böyle bir 
çalışmaya imza attıklarını belirtti. 
Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Sıkça karşılaşılan yan-
gın vakaları karşısında şehrin, va-
tandaşlarımızın ve personelimizin 

kendi güvenliğini yüksek düzeyde 
sağlamak amacıyla biz önlemleri-
mizi en iyi şekilde almayı arzu ettik. 
Diğer taraftan bu ve buna benzer 
eğitimleri, uluslararası standartları 
yakalamış itfaiye teşkilatımıza bu 
hususta iyi eğitim almış bilinçli 
personellerimizle destek verip her 
açıdan daha yaşanabilir ve daha 
güvenilir bir Meram için atılmış 
bir adım olarak kabul ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın daha güzel ve 
daha refah bir yaşam sürmesi için 
belediye olarak çalışmalarımız hız 
kesmeden devam edecek.”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi İsmil, Ovakavağı, Hayıroğlu ve Yarmalı öğrencileri Konya Bilim Merkezi ile Hayvanat Bahçesi’ni gezdi-
riyor. Başkan Kılca, “Bu projelerle ilçemizin sosyal hayatına ve öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi

Karatay Belediyesi
öğrencileri gezdiriyor

Karatay Belediyesi, fiziki ve alt-
yapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel 
projelerine de devam ediyor. Kara-
tay Belediyesi, sosyal ve kültürel be-
lediyecilik projeleriyle ilçenin sosyal 
hayatına önemli katkılar sağlamaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Ka-
ratay Belediyesi, ilçeye bağlı İsmil, 
Ovakavağı, Hayıroğlu ve Yarma 
Mahallelerini kapsayan proje ile or-
taokul öğrencilerine yönelik Konya 
Bilim Merkezi ve Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi gezisi düzenledi.

İsmil Cumhuriyet Ortaokulu, 
İsmil İmam Hatip Ortaokulu, Ha-
yıroğlu Ortaokulu, Ovakavağı İmam 
Hatip Ortaokulu ile Yarma Ortao-
kulu’nda eğitim gören 600 öğrenci 
önce Konya Bilim Merkezi’ni ardın-
dan da Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’ni gezdi.

ÖĞRENCİLER KONYA BİLİM 
MERKEZİ’NE HAYRAN KALDI
Karatay Belediyesi’nin hayata 

geçirdiği proje kapsamındaki öğ-
renciler, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Konya’ya kazandırdığı 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk 
bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi’ni rehberler eşliğinde zi-
yaret ettiler. Sanal yapay zeka ve 
robot çalışmalarını inceleme imkanı 

bulan, hayranlıklarını gizleyemeyen 
öğrenciler, Türkiye’nin en büyük 
bilim merkezlerinden olan ve sahip 
olduğu dev planetaryum ile sanal 
gerçeklik ortamında eşsiz gökyüzü 
deneyimini yaşadı. Çeşitli robot ta-
sarımlarının da olduğu bilim merke-
zinde öğrenciler, robotlara girdikleri 
kodlar ile deney ve gözlem yapma 
imkânına da kavuştu.

ÖĞRENCİLER HAYVANLARI 
YAKINDAN TANIMA 

İMKANI BULDU
Karatay Belediyesi’nin konuğu 

olan öğrenciler, Konya Bilim Merke-
zi ziyaretinin yarı sıra Konya’nın ilk 
ve tek hayvanat bahçesi olma özelli-
ğini taşıyan Karatay Belediyesi Hay-
vanat Bahçesi’ni de gezdiler.

2005’te hizmete açılan Hayva-
nat Bahçesi’ndeki hayvan türlerini 
inceleyen öğrenciler, hayvanları 
yakından tanıma imkânı buldular. 
Aynı zamanda İç Anadolu Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 
da görev yapan Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi’ni gezen öğrenci 
ve öğretmenler, kendilerini ağırla-
dıkları için Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.

İLÇEMİZİN SOSYAL HAYATINA 
KATKI SAĞLIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, projeye katılan okullara, okul 
yöneticilerine, öğretmen ve öğrenci-
lere teşekkür ederek Karatay’ın sos-
yal hayatına katkı sağlamaya devam 
edeceklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay 
Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi 
için alt yapı hizmetleri kadar o şehir-
de yaşayan insanların kültür, sosyal, 
sportif ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik projeler de gerçekleştiriyo-
ruz. Özellikle de geleceğimiz olan ço-
cuk ve gençlerimize yönelik etkinlik-
leri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda 
da evlatlarımızın eğitim ve gelişim-
lerine katkı sağlama adına öğrenci 
kardeşlerimizin, Türkiye’nin ilk TÜ-
BİTAK destekli bilim merkezi unva-
nına sahip olan Konya Bilim Merke-
zi’ni görmelerini arzu ettik. Burada 
amacımız çocuklarımızın hem bilimi 
sevmeleri hem de eğitimlerine yar-
dımcı olabilecek gelişmelerden ha-
berdar olmalarını sağlamaktı. Yine 
öğrencilerimizi Karatay Belediyesi 
olarak 2005’te hizmete açtığımız 
Hayvanat Bahçesi’nde de ağırladık. 
Evlatlarımız hem birbirinden ilginç 
hayvan türlerini yakından tanıma 
imkânı buldular hem de havyan 
sevgilerine katkıda bulunmuş olduk 
diye düşünüyorum. İlçemizin sosyal 
hayatına katkı sağladığımız bu ve 
buna benzer daha birçok projemizi 
hayata geçirmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali 
Öztürk bölge genelinde etkinli olan 
yağışlar sonrası oluşan dolu felaketi 
dolayısıyla “Devletimiz her zaman 
olduğu gibi çiftçilerimize destek 
olacaktır.” dedi.

Etkili olan dolu yağışı sonrası 
bir mesaj yayımlayan Başkan Öz-
türk, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük 
ilçelerinde çok sayıda çiftçinin ya-
şanan dolu afeti dolayısıyla mağdur 
olduğunu belirtti. Yaşanan dolu 
olayı sonrasında Bozkır, Ahırlı ve 
Yalıhüyük ilçe Tarım Müdürlükleri 
ile irtibata geçildiği ve müdürlük-
lerin mahalle muhtarlarıyla alanda 
incelemelerde bulunduğunu be-
lirtti.

Başkan Öztürk mesajının de-
vamında şunlara yer verdi: “Oda-
mızın sorumluluk alanında yer 
alan Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük 
ilçelerinde yaşanan afet sonrasında 
çok sayıda çiftçimizin emeği olan 
tarımsal alanlar ve ürünleri büyük 
zararlar gördü. Bölgemiz kırsal 
bölge olmasından dolayı üreticiler 

küçük alanlarına tarım sigortası 
yaptırmıyorlar. Bu dolu afeti son-
rasında tarımsal sigorta yapılması-
nın önemi görülmüş oldu. Ancak 
bölgemizde yer alan ve bu yaşanan 
afetten zarar gören çiftçilerimizin 
yüzde 90’ı sigortasız olduğu için 
ekmiş olduğu meyve sebzeleri bü-
yük zarar gördü. Bozkır Ziraat Oda-
sı olarak önceki dönemlerde de ol-
duğu gibi bölge genelinde yaşanan 
bir afet olmasından dolayı sigorta 
yaptırmamış olan çiftçilerimizin de 
zararları devletimiz tarafından des-
teklenecektir diye düşünüyoruz. 
Üreten çiftçimizin bu tarz afetlerde 
tek dayanağı devletimizdir.

Mahallelerimizde yaşanan afet 
sonrasında Bozkır, Ahırlı ve Yalı-
hüyük ilçe Tarım Müdürlüklerimiz 
zarar gören mahallelerimizde tes-
pitler yaparak, tutulan tutanakları 
Tarım Bakanlığımıza gönderecek-
tir. Umuyoruz ki bakanlığımızda 
bu çiftçilerimizin zararının karşılan-
masını sağlayacaktır.”
n AA

‘Devletimiz çiftçimize
destek olacaktır!’
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Bugün gazeteciye saldıran, yarın turiste saldırır!
Ramazan Bayramı tatilinin son 

gününde Mevlana Müzesi’ne gelen 
yerli ve yabancı turistlerle ilgili ha-
ber yapmak isteyen Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’nin eğitim 
kanalı ÜNTV’nin muhabirleri di-
lencilerin sözlü ve fiziki saldırısına 
uğramıştı. 

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
yönetimi adına açıklama yapan Ce-
miyet Başkanı Sefa Özdemir, olayın 
yaşandığı ilk andan itibaren başka 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü nez-
dinde konunun takipçisi olduklarını 
belirterek, olayın faillerinin en ağır 
şekilde cezalandırılmasını istedikle-
rini belirtti. 

Halkın bilgi sahibi olmasını 
sağlamak amacıyla görevini yerine 
getiren ve bu alanda eğitim alan 
genç gazetecilerin uğradıkları saldı-
rıyı kınadıklarını ve böyle bir olayın 
bir daha yaşanmaması için gerekli 

önemlerin alınması gerektiğini be-
lirten Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, “Mesleğe 
yeni başlamış olan genç gazeteci 
kardeşlerimize öncelikle geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ola-

yın hemen ardından harekete ge-
çen, haksız yere meslektaşlarımızı 
darp eden şahıslarla ilgili kanuni 
işlemleri başlatan, meslektaşları-
mızı koruyan emniyet güçlerimize 
teşekkür ediyoruz. Genç meslek-

taşlarımızın yaşadığı bu olay, gaze-
tecilik mesleğinin ne kadar zor ve 
meşakkatli olduğunu bir kez daha 
göstermiş oldu. Mevlana Türbesi 
ve Müzesi’nin bulunduğu bölge 
Konya’da turizmin kalbinin attığı 
bölgedir. Özellikle böylesi turistik 
bölgede yaşanan bu vahim olay, 
yetkililerin dilenciler ve sokak satı-
cıları konusunda daha çok tedbirli 
olmaları gerektiğini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Bugün gözünü 
bile kırpmadan gazeteci meslek-
taşlarımıza sözlü ve fiziki saldırıda 
bulunanların yarın yerli ve yaban-
cı turistlere de aynı muameleyi 
yapmayacaklarını kimse garanti 
edemez. Bu gerçekten hareketle 
emniyet güçlerimizin bölgede daha 
geniş güvenlik önlemleri alacağına 
inancımız tamdır.” ifadelerine yer 
verdi. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da faaliyet gösteren Ar-
Ge ve Tasarım Merkezleri’nin yö-
neticileri, Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) ev sahipliğinde gerçekleşen 
istişare toplantısında bir araya geldi. 
Konya Teknik Üniversitesi rektör-
lük sosyal tesislerinde gerçekleşen 
programa Rektör Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
H. Selçuk Halkacı, Genel Sekreter 
Recep Öztürk ile Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri temsilcileri katıldı.

Üniversite-Sanayi işbirliği, Ar-
Ge ve Tasarım Merkezleriyle yürütü-
lecek muhtemel işbirliği projelerinin 
görüşüldüğü programda karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

‘PROJELER GELİŞTİREREK 
ÜLKEMİZİN KATMA DEĞERİNE KATKI 

SAĞLAMAK İSTİYORUZ’
Konya Teknik Üniversitesi Rek-

tör Prof. Dr. Babür Özçelik, yap-
tığı konuşmada üniversite olarak 
üniversite-sanayi işbirliğine büyük 
önem verdiklerini ifade etti. Bu kap-
samda Ar-Ge ve Tasarım Merkezle-
riyle de işbirliği halinde olmak iste-
diklerini ifade eden Rektör Özçelik, 
“Konya tarım şehri olmakla birlikte 
artık önemli bir sanayi şehri. 3 dev-

let ve 2 vakıf üniversitesi olmak üze-
re 5 üniversitesiyle aynı zamanda 
bir üniversiteler şehri. Türkiye’nin 
ilk bilim merkezine sahip şehri. 
Konya geçmişten beri bilime önem 
vermiş. Yetiştirdiği sayısız bilim in-
sanı bunun en büyük göstergesidir. 
Bu açıdan bakıldığında bizler de 
üniversite olarak üzerimize düşen 
sorumluluğun farkındayız. Konya 
Teknik Üniversitesi olarak hedefimiz 
Türkiye’nin en iyi teknik üniversi-
telerinden biri olmaktır. Amacımız 

Türkiye’de tercih edilebilirliği araş-
tırma üniversitesi haline gelmek. 
Üniversite-Sanayi işbirliğine enteg-
re projeler geliştirerek ülkemizin 
katma değerine katkı sağlamaktır.” 
diye konuştu.

‘SEKTÖRE ÖNEMLİ KATKILAR 
SAĞLAYACAK POTANSİYELE SAHİBİZ’

Konya Teknik Üniversitesi yeni 
bir üniversite olarak kurulmasına 
rağmen bünyesindeki Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimar-
lık ve Tasarım Fakültesi ile Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulunun 
köklü geçmişe sahip olduğunu vur-
gulayan Rektör Özçelik, “Konya 
Teknik Üniversitesi bugün; 2 fa-
külte, 1 meslek yüksekokulu olmak 
üzere toplam 17 bin 500 öğrencisi, 
yaklaşık 500 idari ve akademik per-
soneli; bilim, tasarım ve teknoloji 
üretilmesine öncülük etmek misyo-
nuyla öğretim faaliyetlerine devam 
etmektedir. Gerek akademik gerek-
se laboratuvar alt yapısıyla sektöre 
önemli katkılar sağlayacak potansi-
yele sahibiz. Konya’daki Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezlerimizle diyalog 
halinde olmak istiyoruz. İnanıyorum 
ki bu toplantılar buna vesile olacak-
tır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik’in 
üniversite dair bilgilendirici sunum 
yaptığı toplantıda Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri de üniversite ile ilgili ta-
leplerini iletme fırsatı buldu. Ortak 
işbirlikleri hususunda görüş alışve-
rişinde bulunulan toplantıda ayrıca 
ileriki dönemlerde benzer istişare 
toplantılarının devam edilmesine ve 
işbirliklerinin somut adımlarla geliş-
tirilmesine karar verildi.
n HABER MERKEZİ

Şeb-i Arus Törenleri 
Tertip Komitesi toplandı

Özel Gençlik Anaokulu 
bilim ve kültür şenliği yaptı

Her yıl olduğu gibi bu yılda 
10-17 Aralık tarihlerinde gerçek-
leştirilecek Hz. Mevlana’nın 746. 
Vuslat Yıldönümü ve Uluslararası 
Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kap-
samında düzenlenecek etkinlikler 
öncesi, Tertip Komitesi ilk toplan-
tısını Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak başkanlığında gerçekleş-
tirdi. Konya Valiliğinde düzenle-
nen toplantıya, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Babür Özçelik, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof.Dr. Zekeriya Mızırak, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Çağatay Ünü-

san, Mevlana’nın 22. kuşak toru-
nu ve Uluslararası Mevlana Vakfı 
Başkan Yardımcısı Esin Bayru Çe-
lebi, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü 
Koyuncu, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, 
Devlet Tiyatroları Müdürü Doğan 
Doğru, Konya Turizm Tanıtım ve 
Eğitim Vakfı (KOTEV) Başkanı Er-
can Uslu ve diğer yetkililer katıldı. 
Toplantıda, yapılacak etkinliklerle 
ilgili planlama ve çalışmalar hak-
kında görüş alışverişinde bulunul-
du.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu öğren-
cileri, düzenledikleri bilim şenliğin-
de okul idarecilerini buluşturdu. 
Anaokulu bahçesinde düzenlenen 
etkinlikte, öğrenciler tarafından 
yapılan bilimsel ve kültürel çalış-
malar sergilendi. Şenlikte, öğren-
cilerin ders içi kazanımlarla birlik-
te yaptıkları çalışmalar sunuldu. 
Küçük mucitleri bilimin büyülü 
dünyasında düşünmeye, düşün-
düklerini üretmeye yönlendirerek 
hayalden gerçeğe bir yolculuğa çı-
karttıklarını ifade eden Özel Genç-
lik Anaokulu Müdürü Aliye Du-
man öğrencilerin gösterdiği ilgiden 
son derece memnun olduklarını 
belirtti. Bilim ve Kültür Şenliği et-

kinliğiyle öğrencilerin yetenekle-
rini geliştirmeyi ve bilime merak 
duymalarını amaçladıklarını belir-
ten Duman, “Bu şenlik sayesinde 
küçük yaştaki öğrenciler bilimsel 
çalışmalarla eşsiz bir deneyim yaşı-
yor. Gerekli ortam hazırlandığında 
çocukların yapabilecekleri işlerin 
güzelliğine bir kez daha hayran 
kaldık” dedi.

Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı-
mız Ziya Selçuk’un danışmanı Ek-
rem Toklucu, Özel Gençlik Eğitim 
Kurumları Kurucu Temsilcisi Mu-
harrem Turşucu ve Özel Gençlik 
Eğitim Kurumları Genel Müdürü 
Barış Çağlayan Çakır da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi RACLAB İHA Takımı, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek 
Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışmasında (AUVSI SUAS 2019) Türkiye’yi temsil edecek

ABD’de Türkiye’yi
KTÜN temsil edecek

ABD’nin Maryland eyaletinde 
12-15 Haziran 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek ve ön baş-
vuru aşamasından geçebilen sınırlı 
sayıda yarışmacının katıldığı organi-
zasyonda Türkiye’yi temsilen Konya 
Teknik, Bursa Teknik, İTÜ, Kocaeli 
ve Yıldız Teknik Üniversitesinden 5 
Türk takımı yer alacak. Yarışmada 
katılımcılar tamamen kendi imkân-
larıyla geliştirdikleri insansız hava 
sistemleriyle önceden belirlenen 
görevleri yerine getirmek için yarı-
şacaklar.

Mühendisliğin farklı dallarından 
teknik bilgi ve becerilerin bir araya 
getirildiği yarışmada Konya Teknik 
Üniversitesi RACLAB İHA takımı, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi Elektrik Elektronik Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Öğretim Üyesi Akif Durdu danış-
manlığında dört kanatlı sekiz perva-
neli drone sistemiyle Türk bayrağını 
ABD semalarında dalgalandıracak.

Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
yaptığı açıklamada, üniversitemiz 
RACLAB İHA Takımının Ulusla-

rarası İnsansız Hava Sistemleri 
Yarışmasında (AUVSI SUAS 2019) 
Türkiye’yi temsil edecek 5 Türk 
takımından biri olarak yer alma-
sı gurur vesilesi olduğunu ifade 
ederek, “Yeni kurulan ancak bi-
rimleriyle köklü bir alt yapıya sa-
hip üniversitemiz, alanında uzman 
akademik kadrosu ve motivasyonu 

yüksek öğrencileriyle sadece Tür-
kiye’de değil, dünyada da gerçek-
leştirilen pek çok yarışma ve plat-
formda üniversitemizi başarıyla 
temsil etmektedir. Türkiye’nin en 
iyi teknik üniversitelerinden biri 
olma hedefiyle öğretim çalışmala-
rını yürüten üniversitemiz gerçek-
leştireceği projelerle de ülkemizin 

katma değerine katkı sağlamayı 
hedeflemektedir.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Özçelik, T3 Vak-
fı, Türk Hava Yolları, AKDAŞ Silah 
Sanayi, KRAL Silah Sanayi ve AKUS 
Silah Sanayi kuruluşları tarafından 
da desteklenen KTÜN RACLAB İHA 
Takımına başarılar diledi
n HABER MERKEZİ

‘Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız’

Sefa Özdemir
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Kamyonetin kasasındaki 
keçiler yola savruldu 

Karaman’da kasasında keçile-
rin bulunduğu kamyonet, tırla çar-
pışması sonucu yol ortasına devril-
di. Kazada kimse yaralanmazken, 
kamyonetin kasasındaki keçiler 
yola savruldu. Kaza, saat 16.00 
sıralarında Hamidiye Mahallesi, 
İbrahim Öktem Caddesi üzerinde 
bulunan Mumlu Kavşak’ta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
İbrahim K., yönetimindeki 70 FE 
511 plakalı keçi yüklü kamyonet 
ile Mehmet A.’nın kullandığı 70 FZ 
905 plakalı tırla kavşakta çarpıştı. 
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden 
çıkan kamyonet yol ortasına dev-
rildi. Sürücü ve yanında bulunan 

eşi Meryem K., devrilen kamyo-
netten çevredeki vatandaşların 
yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kimse-
nin yaralanmadığı kazada, kam-
yonetin kasasında bulunan keçiler 
yine vatandaşlarca yol kenarına 
sürülerek muhafaza altına alın-
dı. Keçiler, daha sonra başka bir 
kamyonete yüklenerek olay yerin-
de götürüldü. Kaza nedeniyle kısa 
süreliğine tek şeridi trafiğe kapa-
nan yol, devrilen kamyonetin kaza 
yerinden kaldırılmasının ardından 
yeniden ulaşıma açıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

17-18 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilecek olan Anadolu Kartalı Eğitim 
Tatbikatı’na aralarında ABD’nin de bulunduğu 5 ülke katılacak. ABD F-35’leri Konya’ya getirmeyecek!

Anadolu Kartalı’na
F-35’ler gelmiyor!

Türk Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nca her yıl düzenlenen ve 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından 
ara verilen ‘Uluslararası Anadolu 
Kartalı Eğitim Tatbikatı’ yeniden 
başlıyor.

 17- 28 Haziran tarihleri arasın-
da Türkiye’nin ev sahipliğinde dü-
zenlenen takbikata aralarında Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
de bulunduğu 5 ülke katılacak. 
ABD’nin tatbikata, Türkiye’yi ya-
kından ilgilendiren 5’inci nesil F-35 
savaş uçaklarıyla değil, F-15’lerle 
katılacağı öğrenildi.  

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
2001 yılından itibaren Konya’daki 
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı dü-
zenliyor. 

15 Temmuz’da düzenlenen dar-
be girişiminin ardından ise eğitim 
tatbikatına ara verilmişti. Bu yıl 17-
28 Haziran tarihleri arasında Türki-
ye’nin ev sahipliğinde, ABD, İtalya, 
Katar, Ürdün ve Pakistan’ın katılı-
mıyla ‘Uluslararası Anadolu Kartalı 
Eğitim Tatbikatı’ düzenlenecek. 

ANADOLU KARTALI,
 DÜNYADAKİ 3 TAKTİK EĞİTİM 

MERKEZİNDEN BİRİ 
400 kilometre uzunluk, 300 ki-

lometre genişliğe sahip olacak hava 
sahasında eğitim yapılması planla-
nıyor.

 Eğitim tatbikatında, gerçeğe ya-
kın savaş ortamında, basitten zora 

doğru giden bir senaryo dahilinde, 
yüksek teknolojinin sağladığı avan-
tajla jenerik ortamda, eğitimin kali-
tesi bilgisayar ortamında ölçülecek 
şekilde icra ediliyor. 

Amaç tüm katılımcıların bilgi 
ve becerilerini deneyip, aksaklıkla-
rını ve eksiklikleri belirleyip gidere-
rek eğitim seviyelerini yükseltmek. 

Dünyadaki 3 taktik eğitim merke-
zinden biri olan Anadolu Kartalı’nda 
bugüne kadar  23 bin yerli ve yaban-
cı askeri personele eğitim verildi.

Bu yıl düzenlenmesi planlanan 
tatbikata; Türk Hava Kuvvetleri 
30’a yakın F-16 ve F-4, Havadan 
Erken Uyarı ve Kontrol uçağı (HİK), 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri un-
surları ve yerli Silahlı İnsansız Hava 
Aracı (SİHA) ile katılacak. 

ABD 6 adet F-15, İtalya AMX 
tipi uçakla, Ürdün 3 adet F-16, Katar 
1 adet C-17 ve 1 adet C-130 nakli-
ye uçaklarıyla, Pakistan 6 JF-17 tipi 
jet uçağıyla, NATO ise 1 adet E-3A 
tipi Awacs uçağıyla tatbikatta yerini 
alacak. 

ABD F-35’LERİ GETİRMEYECEK
Türkiye ile ABD arasında yaşa-

nan F-35 krizinin ardından gözler 
ABD’nin bu tatbikata hangi uçakla 
katılacağına çevrildi. 

ABD’nin bu tatbikata Türkiye’yi 
de yakından ilgilendiren 5’inci nesil 
F-35 savaş uçaklarıyla değil F-15’le-
riyle katılacağı öğrenildi.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Bebek arabası yandı, faciadan dönüldü

Karaman’da bir apartmanın 
doğalgaz ana vanasının altında bu-
lunan bebek arabasının alev alarak 
yanması korkulu anların yaşanma-
sına neden oldu. Çıkan yangın kısa 
sürede söndürülürken, 1’i çocuk 3 
kişi dumandan etkilendi. 

Yangın, saat 22.00 sıralarında 
Kazımkarabekir Mahallesi 285. So-

kak’taki 4 katlı Fırat Apartmanı’n-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, apartman girişindeki doğalgaz 
ana vanasının altında bulunan be-
bek arabası henüz bilinmeyen bir 
nedenle tutuşarak yanmaya başladı. 
Alevler kısa sürede ana vananın bu-
lunduğu doğalgaz kutusuna sıçradı. 
Yangını erken fark eden apartman 

sakinleri, kendilerini dışarı atarken, 
durumu itfaiye, sağlık, doğalgaz ve 
polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler yangı-
na müdahale ederken, polis de pat-
lama tehlikesine karşı vatandaşları 
bölgeden uzaklaştırarak tedbir aldı. 
Alevler doğalgaza sıçramadan kısa 
sürede söndürülürken mahalle de-

rin bir nefes aldı. Bebek arabasının 
yanarak kül olduğu yangında, apart-
manın giriş kısmında hasar oluştu. 
Yangın sırasında korkan ve duman-
dan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi ise olay 
yerinde bekleyen ambulansta tedavi 
edildi. Yangınla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

‘Öleceğini bilseydim hastaneye götürürdüm’
Eski kız arkadaşı Ebru A.’nın 

(20) dayısı Zülfikar Tüdeş’i (35) 
tabancayla vurarak öldüren Mu-
hammet Doğan (30), ‘kasten 
adam öldürme’ suçundan 10 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Son sa-
vunmasını yapan Doğan, “Zülfikar 
Tüdeş bana kılıçla saldırınca ken-
dimi korumak amaçlı ayaklarına 
doğru ateş ettim. Öleceğini bilsey-
dim hastaneye götürürdüm” dedi.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz’da, 
saat 15.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi otoparkında mey-
dana geldi. Hastanenin mutfak 
kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, 
yeğeni Ebru A.’nın eski sevgilisi 
Muhammet Doğan’a, yeğeninin 
peşini bırakması ve rahatsız et-
memesi konusunda mesaj attı. 
Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleş-
meye dönüştü. Doğan daha sonra, 

yanına aldığı ruhsatsız tabancayla 
hastanesinin otoparkına geldi, Tü-
deş’i telefonla arayarak otoparka 
çağırdı. Mutfaktan aldığı bıçakla 
otoparka gelen Zülfikar Tüdeş, 
Muhammet Doğan’ı kovalamaya 
başladı. Doğan da yanında getir-
diği tabancayla Tüdeş’e 3 el ateş 
edip olay yerinden kaçtı. Mermi-
lerden biri göğsüne isabet eden 
Tüdeş ağır yaralandı. Hastane 
personeli tarafından acile servise 
götürülen Tüdeş, yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Zülfikar Tüdeş’in otoparka gittiği 
an güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINI ARAYIP ‘BEN 
ADAM VURDUM’ DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muham-
met Doğan, bir arkadaşını ara-
yarak birisini vurduğunu ve ne 
yapması gerektiğini sordu. Arka-
daşıyla buluşan Doğan, bir süre 

kent merkezinde dolaştıktan sonra 
suç aleti tabancayla birlikte polise 
gidip teslim oldu. İfadesi alınmak 
üzere emniyete götürülen Do-
ğan’ın daha önce de ‘yaralama’ 
suçundan 5 yıl hapis cezası aldığı 
öğrenildi. Doğan çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı.

ÖLECEĞİNİ BİLSEYDİM 
HASTANEYE GÖTÜRÜRDÜM
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde ‘kasten adam öldürme’ 
suçundan yargılanan Muhammet 
Doğan son duruşmasına Ses ve 
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
ile katıldı. Öldürmek amacının 
olmadığını, kendisini korumak 
için ateş ettiğini söyleyen Doğan, 
“Beni olay yerine Zülfikar çağırdı. 
Ben oraya ona zarar vermek için 
değil konuşmak için gittim. Zülfi-
kar bana kılıçla saldırdı. Kılıç sesi-
mi kulağımda hissettim. Ben koş-

maya başladım. Zülfikar da beni 
kovaladı. 

Kendimi korumak için taban-
ca ile ayaklarına doğru ateş ettim. 
Ben ayağından vuruldu sandım. 
Öleceğini düşünmedim. Bilseydim 
ateş etmezdim.

 Öleceğini düşünseydim hasta-
neye götürürdüm. Amacım kendi-
mi korumaktı.

 Çok pişmanım” dedi.
Savunmaların ardından ka-

rarını açıklayan mahkeme heyeti 
Muhammet Doğan’a eylemin hak-
sız tahrik altında gerçekleştiği ve 
sanığın duruşmadaki iyi halini göz 
önüne alarak ‘kasten adam öldür-
me’ suçundan 10 yıl hapis cezası 
verdi. Bu sırada duruşmada bulu-
nan Zülfikar Tüdeş’in yakınları ise 
cezayı az bularak mahkeme heye-
tine tepki gösterdi. 
n DHA
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Göç İdaresi Genel Müdürü Yardımcısı Gök, gurbetçilere Batı’da çektirilen acı ve sıkıntıları 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 192 
ülkeden gelen 4,7 milyon yabancıya hiçbir şekilde yaşatmadıklarını, amaçlarının sosyal uyumu sağlamak olduğunu söyledi

Gök: Sosyal uyumu
sağlamaya çalışıyoruz

Göç İdaresi Genel Müdür Yar-
dımcısı Gökçe Ok, “Dünyaya yeni 
kavramlar ve değerler kazandır-
dık, bunu da kararlılıkla yapıyoruz. 

Gurbetçilerimize Batı’da çekti-
rilen acı ve sıkıntıları, ülkemizdeki 
3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 
dünyanın 192 ülkesinden gelmiş 
4,7 milyon yabancının hiçbirine 
çektirmiyoruz.” dedi.

Ok, Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğü tarafından Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 
personeline yönelik bir otelde dü-
zenlenen Sosyal Uyum Çalıştayı’n-
da, ramazan ayında Suriyelilerle 
bir araya geldiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarda ortaya 
çıkan sosyal uyumun, toplumun 
dengeleyici unsuru olduğunu ak-
taran Ok, “Memleketinden baş-
ka ülkelere göçüp gelenler, diğer 
yandan memleketin yerli unsurla-
rı. Bu ikisini ortak bir noktada ve 

değerlerde buluşturmak için gay-
ret etmek gerekiyor. 

Yerli halkın uyum konusunda 
biraz daha sabırlı ve hoşgörülü ol-
ması gerekiyor.” diye konuştu.

Ok, Türkiye’nin mazlumla-

ra karşı yardımseverlik, şefkat ve 
merhametini hiçbir zaman esirge-
mediğini belirterek, şöyle konuştu: 
“Dünyaya yeni kavramlar ve de-
ğerler kazandırdık, bunu da karar-
lılıkla yapıyoruz. Gurbetçilerimize 

Batı’da çektirilen acı ve sıkıntıları, 
ülkemizdeki 3,6 milyonu Suriyeli 
olmak üzere dünyanın 192 ülke-
sinden gelmiş 4,7 milyon yabancı-
nın hiçbirine çektirmiyoruz. Dev-
letimizin yüzünü yere düşürecek, 
milletimizi uluslararası arenada 
herhangi bir şekilde zor durum-
da bırakacak hiçbir uygulamanın 
içinde yer almadık. Türkiye, göç ile 
ilgili işlemleri büyük bir kararlılıkla 
ve akılla yürütüyor.”

Çalıştaya, İl Göç İdaresi Mü-
dürü Orçun Kaymaz, İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeli katıldı.

Çalıştayda, yabancı hakları yü-
kümlülükleri ve sosyal uyumları, 
yabancıların okul kaydı, uyum 
güçlüklerinin nedenleri ve saha 
gözlemleri hakkında sunum yapıl-
dı. 
n AA

MS hastalığında erken teşhisin 
önemli olduğunu belirten Nöroloji 
Uzmanı Doktor Faik İlik, hastalar-
da konuşma bozukluğu, yürürken 
dengesizlik, bazı hareketleri ek-
sik yapma gibi şikayetlerin orta-
ya çıkmasından hemen sonra bir 
uzmana başvurulması gerektiğini 
söyledi. 

MS (Multipl Skleroz) hastalığı-
nın bağışıklık sistemindeki bozuk-
luk sonucu beyin ve omurilikte çok 
sayıda plakların oluşmasıyla ortaya 
çıkan bir hastalık olduğunu kay-
deden Medicana Konya Hastanesi 
Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, 
MultiplSkleroz’un genellikle 20 ile 
40 yaşları arasında ortaya çıktığını 
söyledi. Uzman Doktor Faik İlik, 
“Her MS hastasının klinik bulgusu 

başkadır, hastalığı gidişi başkadır 
ve her hastanın tedavisi kişiye öz-
güdür. Burada tedavi seçenekleri 
ise tablet olarak ve enjeksiyon şek-

linde tedaviler var. Bu tedavilerle 
hastalar yüzde 30 ile 40 arasında 
ataklarda düzelme sağlayabiliyor-
lar” dedi. 

MS hastalığında erken teşhisin 
önemli rol aldığını belirten Nöroloji 
Uzmanı Doktor Faik İlik, “Şikayeti 
olan hastalarımızın en kısa süre 
içerisinde bir uzmana başvur-
malarını öneriyoruz. Çünkü, MS 
hastalığında tanının erken konul-
ması, tedavinin erken başlaması 
hastalığın gidişi üzerinde önemli 
derecede fayda sağlayacaktır. MS 
hastalarının sigara, alkol gibi zarar-
lı alışkanlıklardan uzak durmaları 
gerekiyor. Bol bol meyve ve sebze 
tüketmeleri gerekiyor. Sauna gibi 
sıcak ortamlardan, bu alanlardan 
uzak durmaları gerektiğini hastala-
rımıza öneriyoruz. En önemli faktör 
ise depresyondan uzak durmaları 
gerekiyor” şeklinde konuştu.
n İHA

MS hastalığında erken teşhis önemli

‘Yap-boz belediyeciliği yapmayacağız’
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 

Bayındır, Beyşehir’de yeni dönem-
de ‘yap-boz’ belediyeciliği yapma-
yacaklarını, sürekli yeni hedefler 
doğrultusunda ilçeye hizmet etme-
nin gayretinde olacaklarını söyledi. 

Beyşehir’de sosyal çalışmalar 
yürüten Göl Feneri Derneği’nin 
ramazan ayı dolayısıyla gerçek-
leştirdiği aşevi faaliyetlerine de 
konuşmasında değinen Bayındır, 
“Göl Feneri’nden Allah razı olsun. 
Hepiniz de şahit oldunuz, biz gittik 
her birimiz bir gün paylaşarak gü-
zel güzel insanlarımıza aş dağıtıldı. 
İnşallah bir gün aç sayımızı sıfıra 
indirelim, iş sayımızı da tavana çı-
karalım o arzudayız, o niyetteyiz, 
o karardayız. Hep beraber inşallah 
bu meclis Beyşehir’in yarınki istih-
damlarının imzasını atan bir meclis, 
yarın bu şehrin küçük dokunuşlar-
dan büyük dokunuşlara nasıl gidi-
leceğinin adresi olsun.Beyşehir’de 
sevginin, saygının, tartışarak doğru 
şeyleri bulmanın, mutlaka bir şeyler 
yapılacaksa Beyşehir için yapılaca-
ğının en güzel hanesi olsun, mec-
lisim için bunu temenni ediyorum.
Başta hepimizi ilgilendirdiği için, 
çünkü bizler, sizler 26 kişi ve görevli 

arkadaşlarımızla beraber, Belediye 
personeliyle beraber biz kaderin 
emrindeyiz. O bir kaderdir, onun 
emrine amadeyiz.Yaradan madem 
böyle bir fırsat verdiyse, bu şehrin, 
Beyşehir’in gününü, saatini öldür-
mek gibi bir lüksümüz yok, durma-
dan çalışmak zorundayız, üretmek 
durumundayız”diye konuştu.

Beyşehir’e hizmet ederken eko-
nomik imkanlar ölçüsünde, israf 
etmeden, iyi kullanarak ve planla-
yarak, doğru kararlar alarak hareket 
etmek durumunda olduklarını çok 
iyi bildiklerini de anlatan Bayındır, 
konuşmasında, kamuoyunda ye-
niden bir hizmet binası değişikliği 
olup olmayacağına yönelik beklenti-
lere de açıklık getirerek konuşması-

nı şöyle sürdürdü.

‘KALDIRIM SÖK, KALDIRIM YAP 
DEĞİL BİZİM METODUMUZ’
“Bir defa yapılsın, bir daha bo-

zulmasın anlayışı yap-bozu yapma-
yacağız biz Allah’ın izniyle… Bizler 
bir evvel yapılan işleri yapmaya-
cağız. Şu gün burada oturuyorsak, 
temelinde bu dar sokakta razıysam 
ben, ben buna ufku razı olan bir 
adam değilim, vizyonu razı olan bir 
adam da değilim. Bugün buradan 
çık öbürünü yap, mantığında yokum 
ben. Tekrar burada masraf edilmiş, 
tavanlar alçı panlar bir sürü mali-
yetler, şimdi tekrar oraya git, tekrar 
maliyetler… Yer yer vatandaş soru-
yor, ‘hayır’ diyorum, ‘kaldırım sök 
kaldırım yap’ değil bizim metodu-

muz. Biz yeni yerler, yeni hedefler 
ileriye doğru… Beyşehir kültür par-
kının içinde oynayıp durmanın ale-
mi yok. Beyşehir Öğretmenevinden 
itibaren Güldibi dediğimiz istikame-
te doğru kaç kilometre yapabiliyor-
sak, ne kadar üretebiliyorsak; ama 
yaptığımız şey gelen adamın bile 
saygı duyacağı olmalı, hepimiz için 
söylüyorum, Beyşehir’in otoparkı-
nın aciliyetini biliyoruz, hep beraber 
yaşıyoruz.”

Belediye Başkanı Bayındır, ko-
nuşmasında, çarşı esnafına da ra-
mazan bayramı arefesinde araç 
parkı noktasında gösterdiği duyar-
lılıktan ötürü teşekkür ederek, şöy-
le devam etti: “Ramazan boyu yer 
yer ziyaretler, yer yer zabıtalarla 

bilgiler vererek, ‘arefeyi 3-4 günü 
özelikle rahat geçirelim dışarıdan 
gelen hemşerilerimizin rahat park 
edebileceği alanlar bırakalım’ dedik; 
Allah hepsinden razı olsun çarşı es-
nafından. Çok duyarlı davrandılar. 
Ben korkuyordum, korkmamın se-
bebi sığmayacak diye, gelen nüfu-
sun, gelen araç sayısının sığmama 
endişesiyle belki şöyle görülmüş 
olabilir; ‘ya öbür bayramlara ben-
zemedi acaba ekonomik bir şey var 
mı? Hiç alakası yok Beyşehir bir pa-
nayırdır, Beyşehir pazarı hakikaten 
bölgenin dinamiklerinden biridir. 
İncelediğimiz zaman Yalvaç ve Bey-
şehir’dir bu bölgenin yükünü çeken, 
merkez özelliği olan iki yer benim 
bildiğim. O yüzden bu dönem va-

tandaşa, esnafa minnettarım, bizi 
zorlamadılar, evlerinde bıraktılar 
araçlarını. Bu adeti, geleneği inşal-
lah farklı boyutlara da taşıyacağız. 
Meclisin bu noktasında en azından 
bu açılışı böyle yapayım istedim. 
Bu süreçte birbirimizi görebildikle-
rimiz oldu, göremediklerimiz oldu, 
sağlıklı sıhhatli olmanız bizler için 
sevinçti, hep sağlıklı kalın diyorum. 
Hepinizin topluca bayramını kutlu-
yorum. Allah nice bayramlara, nice 
ramazan-ı şeriflere eriştirsin diye 
dua ediyorum.”

Toplantıda, meclis gündeminde 
yer alan imar ve diğer bazı konular-
daki hususlar da ele alınarak müza-
kere edilip karara bağlandı.
n HABER MERKEZİ

Mersin’de yağma suçun-
dan aranan şahıs Karaman’da 
jandarmanın yol uygulamasın-
da yakalandı. Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, merkeze bağlı Çakır-
bağı köyü yakınlarında yap-
tıkları yol uygulamasında bir 
aracı durdurdu. Araç içeri-
sindeki şahısların kimliklerini 
sorgulayan ekipler, F.A.’nın 

(25), Mersin Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından aranan ve 
hakkında ‘silahlı yağma’ su-
çundan kesinleşmiş 5 yıl ha-
pis cezası olduğunu öğrendi. 
Bunun üzerine F.A., gözaltına 
alındı. İl Jandarma Komutan-
lığında işlemleri tamamlanan 
şahıs daha sonra adliyeye sevk 
edildi.
n İHA

Hadim ilçesine atanan 
Kaymakam Ömer Faruk Gök-
çe göreve başladı. İçişleri Ba-
kanlığı Personel Genel Müdür-
lüğü’nün 10.06.2019 tarihli 
onayı ile Hadim’e ataması ya-
pılan Gökçe, ilçede mesaiye 
başladı. Makamında hayırlı 
olsun ziyaretlerini kabul eden 
Gökçe, yaptığı açıklamada, 
ilçeye en iyi şekilde hizmet 
etme gayretinde olacağını 
söyledi. İlk görev yerinin Ha-

dim ilçesi olduğunu belirten 
Gökçe, şöyle devam etti:”İl-
çeye yeni geldim, Anadolu’da 
güzel bir ilçe. Halkı sıcaklığı, 
muhabbeti, candanlığı ile ala-
kadar oluyorlar. 

Sakin, temiz, devletinin 
yanında olan bir ilçe olduğunu 
öğrendim. İlçe için ne yapıla-
bilir, nasıl faydalı olunabilir 
onun çalışması içerisinde ola-
cağım.” dedi.
n AA

Seydişehir Yeniceköy 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından Organize 
edilen programda Seydişe-
hir,  Konya ve  İstanbul’da 
yaşayan Seydişehirliler davet 
edildi. İstanbul buluşması 
Programına Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Musta-
fa Şahin, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, İstan-
bul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Rektörü Nuri Aydın, İstan-
bul Otobüs AŞ Genel Müdü-
rü A.Yasir Şahin, Başakşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Serkan Çelik, İstanbul Vali 
Yardımcısı Mehmet Ali Özyi-
ğit, 23. Dönem AK Parti Mil-
letvekili Hüsnü Tuna, Kon-
siad Derneği Başkanı Kemal 
Çelik ile çok sayıda Seydişe-
hirli katıldı.
n AA 

Yağma suçundan 
aranan şüpheli yakalandı 

Hadim Kaymakamı 
Gökçe göreve başladı

Seydişehirliler 
İstanbul’da buluştu
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

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

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

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 
geçici mezuniyet belgemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

Cennet ULUTAŞ
Okul No: 132001008

Z-492
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Zahide DOĞAN’ın

babası Hüseyin TÜRKYILMAZ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 1010886  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci

Hüseyin YADEL’in

annesi Meliha YADEL’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 1010885  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Serin bir Haziran sabahı 
perdemi aralayıp davetsizce 
odama sızan bir güneş ışı-
nının yüzümü okşaması ile 
güne gözlerimi açtım. Koca-
man bir günaydın sundum, 
günümü aydınlatana… 

Geç kaldığımı hissedip 
alelacele evden çıktım. Yağ-
mur sonrası temizlenmiş, 
mis gibi toprak kokusunun 
semaya yayılıp günümü fe-
rahlattığını hissettim. O gün ağaçlar bile 
daha mutluydu. Yolların iki yanına sıra 
sıra dizilmiş bana arkadaşlık ediyorlardı. 
Bir günaydın da onlara sundum. Dallanıp 
budaklanan hayallerim aklıma geldi. Se-
neler birbirini kovalarken, meyve veren 
hayallerin yerini de yeni filizler alıyordu.

Bugün bir karar aldım. Zaman ayır-
malıydım kendime, hayatıma, sevdikleri-
me… Koştur koştur yaşayıp nereye ye-
tişecektim. Varacağım noktada; en önde 
ya da en sonda geldi diye bizlere hüküm 
verilmeyecekti ya sonuçta… Herkes bir 
mizanda toplanacak ve yaptıklarından 
hesaba çekilecekti.  

Bunları düşünerek dalgın bir şekilde 
yolda ilerlemeye başladım. Sabah sabah 
nereden çıkmıştı bu düşünceler ve onları 
takip eden kararlar?.. 

Her attığım adım hayattın ufak bir 
kısmını yiyip kemiren bir canavar gibiydi. 
Saniyeler, dakikalar geçiyordu. Yine bu 
yaşamın rutin işlerini icra etmek için yola 
koyulmuştum.

O anda aklıma sabah düşündükle-
rim geldi. Tekrar yineledim: “Kendime 
zaman ayırmalıyım; zaman, zaman, za-
man…” Daha çok okumalı, düşünmeli 
ve yazmalıydım. 

Anneannemin bir sözü geldi, ben 
söylemiştim sana der gibi karşıma dikil-
di: “Yaş dediğin küllük başında geçer.”  
Hayatın çoğu kısmı boş bir çöplük gibi 
değil miydi zaten?

Ardından atlı kovalıyor gibi ilerliyordu 

şu iki bacaklı… Tutabilene 
zaman olsun! İlerlediği gibi 
de kalmayıp, bizlerden de 
onlarca güzel şeyi mazi say-
falarına işleyip alıp götürü-
yor. Önümüze koyduğumuz 
ve onun için yaşadığımız, 
çabaladığımız hedeflerimiz 
bile bir bir tükeniyor. Yaşam 
gayemiz hep değişiyor. 

Bugün her zamankinden 
uzun geldi yollar… Düşü-

nerek bile kendime zaman ayırmayı ba-
şarabilmiştim. Kendimle sohbet etmiş, 
zamanımın minik bir anını tüketmiştim. 
Buna bile ne kadar çok ihtiyacım olduğu-
nu hissettim. Dudağımın kenarına ufak 
bir tebessüm yerleşiverdi. Mutlu olmak 
bu kadar basit şeylerde gizliydi.

Derken yine dünyanın sorumluluk-
ları ile karşı karşıya geldim. Bir anlaşma 
yapmalıydım onlarla… Bu kadar insafsız 
düzen olmamalıydı. İki medeni insan gibi 
el ele tutuşup pazarlık etmeye başladık. 
Aklımda: “isteklerimden bir nebze dahi 
vazgeçmemeliyim” diye geçiriyordum. 
Çok çetrefilli bir anlaşma oldu. Ama yine 
de pek kazanç sağladığım söylenemez. 

Her zamanki gibi çalışmalıydım. Top-
luma, aileme, arkadaşlarıma, kültüre, ça-
lıştığım kuruma, eğitim verdiğim çocuk-
lara, vicdanıma, vücuduma, sağlığıma 
karşı bir sürü sorumlulukları yerine hak-
kıyla getirmeyi kabul ettim. Peki ya ben? 

Benim bana karşı olan hakkım, is-
teklerim yine en sona kalmıştı. Elimde 
avucumda hiçbir şey kalmamıştı bana 
dair… Ben bendim ama ben benlikten 
uzaktım. 

Vakit geçmişti bile… Yaş ve zaman 
kol kola girmiş ritmik bir şekilde ilerli-
yordu… Eve dönerken sabahki neşemi 
kaybedip, umutsuzluğa bürünmüş bir 
kabulleniş halindeydim. En iyisi uyu-
maktı. Sabah olduğunda bir alarmın yö-
netiminde uyandırılmayı unutup sadece 
uyumak… 

YAŞ DEDİĞİN…

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Balıkesir’de gezi otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Ada-
na’nın Seyhan ilçe müftüsünün 16 yaşındaki kızı Konya’da dualarla defnedildi 

Müftü baba, namazı
gözyaşlarıyla kıldırdı

Adana’nın Seyhan İlçe Müftülüğünün 
düzenlediği Çanakkale gezisine giden oto-
büsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik 
kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftü-
sü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı 
Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Kon-
ya’da babasının kıldırdığı cenaze namazının 
ardından dualarla defnedildi. 

Adana’dan Çanakkale’ye gezi amacıyla 
yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü 
ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 
443 plakalı otomobil, Balıkesir’in Bandırma 
ilçesinde Edincik Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza-
da Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 
kızı Sümeyra Güller, Kur’an kursu öğreticisi 
Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet To-
pak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını 
kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hasta-
nelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Seyhan 

Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sü-
meyra Güller’in cenazesini memleketi Kon-
ya’ya getirildi. Müftü Hasan Hüseyin Güller, 
Hacıveyis Camisi’nde kızının cenaze nama-

zını gözyaşları içinde kıldırdı. Kılınan cenaze 
namazının ardından Sümeyra Güller, dualar-
la Üçler Mezarlığı’na defnedildi.
n İHA
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Konya Aydınlar Ocağı’nda Lâdikli Ahmet Hüdâî Hazretlerinin hayatını hatıralar eşliğinde anlatan 
Lâdikli Ahmet Ağa’nın torunu Mehmet Elma, “Dedem merhamet abidesiydi” dedi

Lâdikli Ahmet Hüdâî 
merhamet abidesiydi

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“Vefatının 50. Yılında Lâdikli Ahmet 
Hüdâî Hazretleri” yâd edildi. Lâdikli 
Ahmet Hüdâî Hazretleri’nin toru-
nu ve “Lâdikli Ahmet Hüdâî Hayatı 
ve Divânı” adlı kitabın derlemesi-
ni yapan Mehmet Elma, sohbetine 
“Erenler ve evliyalar sarayının sul-
tanlarından Lâdikli Ahmet Hüdâî 
Hazretleri ümmi (okuma yazması 
olmayan), lâkin maneviyatta ilim, 
irfan, hikmet ehli, vera sahibi. Aşk 
ve muhabbet deryasında kaynayan 
Üveysi Veli, bizzat Hızır aleyhisse-
lam tarafından irşâd edilen Üveysi 
Veli, eşsiz kerametlerin sahibi Rical-i 
Gayb erenlerinden (işlerine, güçleri-
ne akıl sır ermeyen) Allah dostların-
dan biri” diyerek başladı.

Hüdai’nin yazdığı “Bir üstaddan 
okumadım, yol nedir erkân nedir/ 
İlm-i zahir okumadım, kalpteki bür-
han nedir/ Ey beni yaradan Hüdam, 
cümle bilgi sendedir/ Dertliler geldi 
kapuna, hem dermanı sendedir” 
dizelerini okuyan Mehmet Elma, 
“Tasavvuf tarihinde Üveysilik den-
diği zaman şu dört zümre akla gel-
mektedir. Bir, Peygamber Efendimiz 
aleyhisselatı vesselamın ruhani-
yetinden nasip alanlar. İki, Veysel 
Karânî hazretlerinin ruhaniyetin-
den feyz alanlar. Üç, bir kutbun, bir 
şeyhin ruhaniyetinden feyz alanlar. 
Dört, bizzat Hızır aleyhisselam tara-
fından irşâd edilenler. Lâdikli Ahmet 
Hüdai hazretleri gibi” dedi.

DEDEM BEŞ CEPHEDE SAVAŞTI
Ahmet Hüdai hazretlerinin Kon-

ya’nın Lâdik beldesinde 1888’de 
doğduğunu ve aslen Buhara kökenli 
Yusuflar sülalesinden Molla Musta-
fa’nın torunu olduğunu ifade eden 
Elma, şunları dile getirdi: “Hüdai 
hazretlerinin I. Cihan Harbi’nde 
Sina Cephesinde tanıştığı söyleni-
yor. Babası Mehmet Efendi üç ev-
ladını birden vatan için, bayrak için, 
din için, iman için, mukaddesat için, 
Allah rızası için ya şehid olun ya 
gazi dua ve tembihatlarıyla cepheye 
gönderir. Nenem anlatıyor. Nenem 
ve dedem haladayı çocukları. Mem-
leketin o günkü içerinde bulunduğu 
duruma dayım o kadar çok üzülü-
yordu ki, sürekli ağlıyor ve “Alla-
hım! Vatanımızı düşman çizmesiyle 
çiğnetme. Allahım! Memleketimizi 
kâfirin eline bırakma” diye sürekli 
ağlayarak dua ediyordu. Ve o kadar 
çok ağladı o kadar çok ağladı ki iki 
gözünü birden kaybetti. İki gözü bir-
den kör olan Mehmet dedem yine 
ağlayarak dua etmeye devam etti, 
diyor. Ahmet Hüdai hazretleri önce 

Balkan Savaşlarına katılmış. Sonra 
Birinci Cihan Harbi patlak vermiş. 
Romanya, Çanakkale, Sina Cephesi. 
Sonra Kurtuluş Savaşına katılmış. 
Daha sonra da memleketi Lâdik’e 
gelmiş yerleşmiştir.”
AHMED HÜDAİ HIZIR’LA TANIŞIYOR

Ahmet Hüdai hazretlerinin de 
içerisinde bulunduğu seferi kuvvet-
lerin 4 Şubat 1914’de, Mısır’ı işgal 
eden İngiliz kuvvetlerine karşı Ce-
mal Paşa komutasında düzenlenen 
Kanal Harekâtında bütün birliğin, 
makinalı tüfekle taranarak yok edil-
diğini ve kendisinin de yaralanarak 
çöle düştüğünü anlatan Elma, şu 
ifadelere yer verdi: “Ahmet Hüdai 
hazretleri Hızır aleyhisselam ile Sina 

Çölünde tanışıyor. Hızır aleyhisse-
lam Hüdai hazretlerine beyaz bir at 
üzerinde nur yüzlü bir zâd olarak gö-
rünüyor ve “Esselamü Aleyküm ya 
Ahmet. Yaralandın mı gel yanıma 
diyor. Ve aleykümselam. Yaralıyım, 
kalkamıyorum dedim. Geldi, atın-
dan indi. Benim şehit arkadaşlarımı 
üzerimden bir bir çekti. Sonra beni 
kaldırdı kıyıya çekti. Çok susamış-
tım. Atının terkisindeki matarayı 
aldı ve bana uzattı. O vefa elinden 
içtiğim aşk ve hayat bahşeden o 
suyu kana kana içtikten sonra bana 
ne olduysa ondan sonra oldu, diyor. 
Hızır’a; bir daha görüşebilir miyiz? 
diye soruyor. Hızır aleyhisselam da; 
Ahmet, Allah rızası için yaşarsan gö-

rüşürüz, diyor.”
Elma, dedesi Ahmet Hüdai 

hazretlerinin Çanakkale savaşında, 
yüzlerce sene önce ölen Allah dostu 
Kilitbahirli Kaşıkçı Dede’nin him-
metlerinden de bahsederek daha 
çok dedesinin kerametlerini anlattı 
ve şiirlerini okudu. Dedesinin kabri 
Konya’da olan Türkistanlı Nesimî ile 
nasıl tanıştığını da dile getiren Elma, 
dedesiyle ilgili hatırasını da şu söz-
lerle dil getirdi:

“Dedem hayatta hiç ses çıkar-
tarak gülmedi. Dedem devamlı te-
bessüm ederdi. Çok misafirperver-
di. Hiç kimseye yüzünü ekşittiğini 
görmedim. Dedem merhamet abi-
desiydi. Namaza o kadar çok önem 
verirdi ki. Namaz kılmayan birine 
ettiğiniz dua, beyhudedir” derdi.

KUR’AN OKUNURKEN 
HARFLER SECDE EDER

Benim çocukluğumda, odamız-
da, akşam yemeklerinden sonra 
Kur’an-ı Kerim okunurdu. Yemek-
ten sonra dedem bana; “Evladım bir 
Kur’an-ı Kerim oku” derdi. Kur’an 
bilmez, Arapça, Türkçe bilmeyen, 
okuma yazması olmayan dedem, 
ben Kur’an-ı Kerim okurken arada 
bir bana “Evladım orayı bir daha 
tekrar ediver, bir daha oku” der, 
ben tekrar ettiğimde, sehven kata 
yaptığımı fark ederdim. Kur’an bil-
meyen dedem benim yanlışımı na-
sıl biliyordu? Bunu merak eder ve 
nenemden, dedeme sormasını iste-
diğimde şu cevabı almıştım: “Yahu 
hatun, Kur’an-ı Kerim okunurken, 
bütün harfler secde ederler, yanlış 
okunan harf ayakta kalır da ben o 
ayetin yanlış okunduğunu oradan 
biliyorum ve tekrarlattırıyorum. 
Yoksa ben Kur’an-ı Kerim’i okumayı 
nereden bileyim.” İl Halk Kütüpha-
nesi’nde gerçekleştirilen sohbetten 
sonra katılımcılara “Lâdikli Ahmet 
Hüdâî Hayatı ve Divânı” adlı kitap 
hediye edildi ve topluca hatıra fotoğ-
rafı çektirildi. n HABER MERKEZİ

İş hayatında dürüst 
olun, taviz vermeyin

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konferan-
sa MÜSİAD Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Mehmet Hilmi Kağnıcı 
konuk oldu. 

Kağnıcı, genç iş adamlarına 
önemli tavsiyelerde bulundu.  Çok 
sayıda Genç MÜSİAD üyesinin ka-
tıldığı konferansta konuşan MÜSİ-
AD Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Mehmet Hilmi Kağnıcı, “İşimizde 
başarılı olmak için en önemli unsur 
güven kavramıdır. Müşterimizin 
güvenini kazanmak en önemli hu-
suslardan biridir. Bazen ürettiğiniz 
veya aldığınız malzemede sıkın-
tılar olabilir, müşteri fark etmese 
bile siz bu konuda dürüst olun ve 
ilkelerinizden taviz vermeyin. Rız-
kımızın temiz olması gerekir, kul 
hakkına iş noktasında çok dikkat 
etmeliyiz. 

İş hayatı, aile hayatı, manevi 
hayatımız arasında bir ayrım olma-
sı gerekmektedir. Ailemize, işimize 
ayrı ayrı zaman ayırmak gerekir. İş 
hayatındaki verimlilik böylelikle 
artacaktır. Gayemiz, sadece para 
kazanmak olmamalı, önemli olan 
arkamızda bir eser bırakmak ol-
malıdır. İş hayatının gayesi sağlam 
temelleri olan, sağlam prensipleri 

olan bir eser olmalıdır. Daha çok 
personel çalıştırabilmek, daha çok 
ihracat yapabilmek, hedefiniz ol-
malıdır.

MÜSİAD’a sadece bir sivil top-
lum kuruluşu olarak bakmamak 
gerekir, burası öğrenmek için müt-
hiş bir okul, güzel bir çevre edin-
mek için bulunmaz bir ortamdır. 
MÜSİAD’ın gençlerine güveni-
yoruz, gençlerimiz bizim için çok 
önemli, çok değerlidir. Gençlerimiz 
sürekli kendini geliştirmeli, çok 
okumalı, mümkünse seminer ve 
konferansları hiç birini kaçırmadan 
takip etmelidir. Dünya ile irtibat 
kurma noktasında yabancı dil bil-
meli ve geliştirmelidir. Dünyadaki 
teknikleri bilebilmek, kendi işimizi 
geliştirebilmek adına mutlaka ya-
bancı dile ihtiyacımız var.

İhracat ülkemiz için çok önem-
lidir. Bunu gerçekleştirirken katma 
değerli ihracatın olması gerekmek-
tedir. İhracat sürekli olursa bir şey 
ifade eder. Sürekliliğin sağlanması 
için de güven çok önemlidir. Yurt 
dışına çıktığımızda bize karşı bir 
güven eksikliğini fark ediyoruz, 
bunu düzeltmek için elimizden ge-
leni yapmalıyız ” dedi.
n HABER MERKEZİ

MEVKA’nın desteğiyle deneyip yapacaklar

Ermenek İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı 
Mali Destek Programı kapsamın-
da Mevlana Kalkınma Ajansı’na 
sunulan ve 482 bin 232,07 TL 
destek almaya hak kazanan Dijital 
Ufuklarda Üreten Nesiller Proje-
si’nin açılışı, Karaman Vali Vekili 
Hacı İbrahim Türkoğlu, Ayrancı 
Kaymakamı Mehmet Göze, Ha-
nımefendi Zehra Meral, İl Milli 
Eğitim Müdür V. Abdurrahman 
Kurt ve MEVKA Genel Sekreter 
V. Savaş Ülger’in katıldığı törenle 
gerçekleştirildi.

Programın açılışında haya-
ta geçirilen proje ile ilgili bilgiler 
aktaran Karaman İl Milli Eğitim 
Müdür V. Abdurrahman Kurt, 
“Öğrencilerimizin düşünme, ta-
sarlama, üretme, problem çözme, 
takım çalışması gibi becerilerinin 
destekleneceği tasarım ve beceri 
atölyelerimiz Mevlana Kalkınma 
Ajansı desteğiyle il merkezimizde 
ve Ermenek ilçemizde eşzamanlı 
olarak açıldı. 

Bugün açılışını yaptığımız 
tasarım ve beceri atölyelerinde 
hedef kitlemiz içerisinde okul ön-

cesinden yükseköğretime kadar 
öğrencilerden hafif düzeyde engel 
durumu bulunan öğrencilere ka-
dar geniş bir yelpaze yer almak-
tadır. Atölyemizde ahşap CNC, 
elektronik, robotik, kodlama gibi 
ileri teknolojiler kategorilerinde 
ve geri dönüşüm ile ilgili olarak 
üretim yapılabilecektir” diye ko-
nuştu.

Ardından konuşan MEVKA 
Genel Sekreter V. Savaş Ülger, 
“Her geçen gün teknoloji odaklı 
değişim ve dönüşüm yaşayan eği-
tim sistemine ayak uydurmak için 

ülkemizde bu alanda çalışma yü-
rüten kurumlarımızın ellerinden 
geleni yapmanın gayreti içerisin-
de olduklarını görüyoruz. Özellik-
le son yıllarda yazılım ve robotik 
kodlama alanlarında önemli ge-
lişmeler yaşanmaktadır. Yine Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız 
tarafından pilot uygulamasına 
başlanılan ve kısa süre içerisinde 
ülke genelinde yaygınlaştırılması 
hedeflenen Deneyap Atölyeleri 
de bu konuya verilen önemin en 
güzel örneğini teşkil etmektedir. 
Bu atölyelerde gençlerimiz erken 

yaşta yazılım ve robotik kodlama 
eğitimleri almakta ve bu sayede 
zihinsel gelişim, problem çözme 
becerisi, durumlar arası ilişki kur-
ma ve yeni fikirler üretme konu-
sunda daha çok gelişim göster-
mektedirler. Ajansımızın desteği 
ile hayata geçirilen Dijital Ufuk-
larda Üreten Nesiller Projesi ile de 
teknoloji alanında Dünya pazarın-
daki rekabette söz sahibi, mevcut 
ve gelecekte var olacak yeni nesil 
iş alanlarında yeterlilik sahibi bi-
reylerin yetiştirilmesi amaçlan-
maktadır. Ajans olarak, amacı ve 

hedefleri açısından büyük önem 
atfettiğimiz bu projenin takipçisi 
olacağımızı özellikle ifade ederek, 
projenin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından te-
lekonferans yöntemiyle bağlantı 
kurulan Ermenek ilçesiyle eşza-
manlı olarak tasarım ve beceri 
atölyelerinin açılışı gerçekleşti-
rildi. Açılış sonrasında atölyeyi 
gezen protokol üyeleri, yapılan 
çalışma örneklerini inceleyerek 
görevlilerden bilgiler aldı. 
n HABER MERKEZİ

Mehmet Elma
Merhum Ladikli 

Ahmet Hüdai
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KOMEK tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıyla gerçekleştirilen Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, muhteşem bir sergi ile kapılarını Cuma günü ziyarete açacak

Altın Dokunuşlar
kapılarını açıyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si Meslek Edindirme Kurslarının 
15. Geleneksel Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Bilgi Şöleni muhteşem 
bir sergi ile kapılarını 14 Haziran 
Cuma günü açıyor. Bu yıl “Orta 
Asya’dan Anadolu’ya” temasıyla 
düzenlenecek sergi ve bilgi şö-
leninde birbirinden kıymetli el 
emeği göz nuru eserlerin yanı 
sıra çok sayıda sanatsal etkinlik 
de yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezleri’nin (ASEM) yılsonu 
sergisi olan Altın Dokunuşlar, bu 
yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya” 
temasıyla sanatseverlerle bulu-
şuyor. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
KOMEK’in Konya sınırlarını aşan 
çok değerli bir marka haline gel-
diğini ifade ederek, 700 binin 
üzerinde kursiyerin KOMEK’ler-
den eğitim aldığını ve Konya’nın 
ilçelerinde de hizmet veren KO-
MEK’in çok büyük bir aile oldu-
ğunu dile getirdi. Bu yıl 15’incisi 
düzenlenecek Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Bilgi Şöleni’nin “Orta 
Asya’dan Anadolu’ya” temasıyla 

sanatseverlerin beğenisine sunu-
lacağını kaydeden Başkan Altay, 
“Atalarımızın kurduğu medeni-
yetlerde ortaya konan eserlerin 
motifleriyle bezenen sergide o 
değerli eserler KOMEK kursiyer-
lerince yeniden hayat bulacak. 
Bütün hemşehrilerimizi serginin 
açılışına davet ediyorum” ifade-
lerine yer verdi. 

ALTIN DOKUNUŞLAR 14 
HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Konya’nın en önemli kültür 
ve sanat etkinlikleri arasında yer 
alan 15. Altın Dokunuşlar Sergisi 
ve Bilgi Şöleni, Büyükşehir Bele-
diyesi İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi Konyanüma’da 
14 - 19 Haziran tarihlerinde her 
gün 10.00 – 19.00 saatleri ara-
sında ziyaret edilebilecek. 

ÇOK SAYIDA PROGRAM VE 
SANATSAL ETKİNLİK YAPILACAK 

Açılışı 14 Haziran Cuma 
günü saat 11.00’da yapılacak 
sergide birbirinden değerli eser-
lerin sergilenmesinin yanında; 
söyleşiler, konserler, yarışmalar, 
şiir dinletileri ile KOMEK kursi-
yerlerinin uygulamalı gösterileri 
yer alacak.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı Sa-
dettin Saygı, yaz aylarının gelme-
siyle ilçenin yeşil doğasında pik-
nik ve kamp yapanların sayısının 
her geçen gün artması sebebiyle, 
yayımladığı mesajla vatandaşla-
rın doğaya karşı daha duyarlı ol-
masını istedi.

Havanın ısınmasıyla ilçenin 
en önemli ve cazibeli mesire 
alanlarından Aygır Pınarı ve Ak-
çapınar koruluğunda son günler-
de büyük yoğunluğun olduğunu 
ifade eden Saygı, bu yoğunluğun 
yaz mevsiminin sonuna kadar 
sürmesini beklediklerini söyledi. 
Bu iki önemli mesire alanının ve 
doğanın, kamunun ortak kulla-
nım alanı olduğunu vurgulayan 
Başkan Saygı, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “Yaz ayların-
da ilçemiz nüfusu gurbetçilerimiz 
ve yerli turistlerimiz dolayısıyla 
yoğun bir artış gösteriyor. Bu se-
beple, yeşil bir doğaya sahip ilçe-
mizin her yerinde, özellikle Aygır 
Pınarı ve Akçapınar koruluğunda 
yoğun şekilde piknik ve kamp 
yapılıyor. Kamunun ortak malı 
olan bu alanların verimli, temiz 

ve çevreci kullanılması, ilçemiz 
doğasının ve güzelliklerinin sür-
dürülebilirliği ve korunması açı-
sından büyük önem arz etmek-
tedir. İlçe sakinlerimizin ve yerli 
turistlerimizin bu konuda hassas 
olmasını, kamunun ortak alanı 
olan yerlerde bilinçli davranma-
sını, yapıcı bir tutum sergileme-
sini tüm ilçe sakinlerimiz adına 
temenni ediyorum.”

İLÇEYE YENİ MESİRE ALANI 
Bozkır’a yeni bir mesire alanı 

kazandırmak için proje hazırlı-
ğı içerisinde olduklarını anlatan 
Saygı, şunları kaydetti: “Çağla-
yan Göleti etrafında cazibeli bir 
mesire alanı projesinin hazırlığı 
içerisindeyiz. Seçim beyanname-
mizde de yer alan bu proje için, 
ilçemizin hem cazibesinin artma-
sı hem de ilçe sakinlerimize daha 
güzel bir mesire alanı oluşturmak 
için bu projemiz büyük öneme 
sahip. Bu projemizi hayata ge-
çirdiğimizde ilçemizin cazibesi 
artacak, ilçe sakinlerimize daha 
kullanışlı bir mesire alanı sun-
muş olacağız.”
n AA

Bozkır Belediye Başkanı 
Saygı’dan çevreci çağrı

12 haziran çarşamba günü Makine 
İmalatSanayi Dernekleri federasyo-
nuBaşkanı ve İstanbul Sanayi Odası     
başkan yardımcısı Adnan Dalkıran, Al-
manya’ nınAvrupa Birliği dışından ge-
lecek niteliklielemanlara kapılarını açan 
yasayıonaylamasısonrası,özelliklebu 
durumu Türkiye’ deyetişmiş insan gö-
çünün artacağını üzülerek     bildirdive 
devamındaki eklemelerinde bu olayın 
Türkiye’ ninnitelikliinsangücününazala-

cağını ve bu insanları kaybetmemek için 
ülkeolarak harekete gecmemiz konusun-
da büyük uyarılardabulundu.

SayınDalkıranın da bahsettiği bugö-
çünbu topraklar üzerinde köklü vemüthiş 
bir geçmişe sahip olduğu   yadsınamaz 
bir gerçektirmaalesef.   

1980 yıllarda beyin ve nitelikliinsan 
göçü %4.4 bir orana sahipken,takvim-
ler2010 gösterdiğinde yüzde%12,4’ e 
ulaştı. 

Almanya’ da yapılan araştırmaların-
sonucu ise daha da gerçeği gözler önüne 
serdi, Ekonomik kalkınma ve işbirliği ör-
gütüne üye 20 ülke arasında yüksek okul 

veüzeri eğitim seviyesine sahipTürkiyeli     
göçmenler30 yılda 3’ ekatladığını belirtti.

Burada soracağımızsuallerimizin 
muhataplarını bulmakaçıkçası zor.Düşü-
nüngidene mi? Neden?Gidenin     git-
tiği yere mi? Neden? Nedeni bulmakta 
zorlandığımız için, sonuç kısmına pek 
geçemiyoruz haliyle. Bu konulara üze-
rine çalışmalar yapan MEB ve YÖK bu 
gidişata özellikle lisans üstü eğitim sü-
recinde bir set çekmeye çalıştı, burslu 
giden öğrencileri yurt dışında gördükleri 
eğitim sürecinin iki katı oranında Türkiye’ 
de çalışmalarını zorunlu haline getirdi, 
görevi kabul etmedikleri durumunda iki 

yüzbin Amerikan doları tazminat ödemek 
zorunda bıraktı.

Peki ya burssuz giden öğrencilerimiz 
için durum ne olacak?   

Gidip de dönmeyen eğitimli ve nite-
likli öğrencilerimiz ve işçilerimiz kitlesel 
olarak ülkemiz adına büyük bir kayıptır. 
Bu göçlerin yan etkileri arasında ekonomi 
de kendi yerini almıştır.

Göçlerin ekonomiye yaptıkları tah-
ribatı Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma vakfının verdiği verilere göre her 
beşgençten birinin işsiz olduğu Türkiye’ 
nin 20 OECD ülkesindeki göçmen stoku 
230 milyar dolarlık yurt dışına giden doğ-

rudan yatırım anlamına geliyor.
Bu işin neresinde bakarsak bakalım 

elimizde kalıyor gibi sanki Sayın Dalkı-
ranın bahsettiği nitelikli elemanlar içinde, 
uzun yıllar ülkelerinde eğitim aldıktan 
sonra yurt dışına lisans üstü eğitimiçin 
gidip dönmeyen öğrencilerimiz içinde 
aynı kayıplara varıyoruz.

Son olarak bu gidişatın farkında va-
rılmasını vebir an öncebu ülkeyi herkes 
için yaşanılabilir bir halegetirmek ve va-
tanseverliğin ülke için üretkenlikten geç-
tiğinveüretkenlik içingerekli olan ortamı-
sağlamak için hep birlikteelleri taşın altına 
koyma vakti...  

GİDEN BİZDEN GİDİYOR
CEBİMİZDEN YİYOR ÜSTÜNE EKLEYEMİYORUZ…  

Selçuk Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi El Sanatları Ta-
sarımı ve Üretimi Bölümü Özgün 
Baskı Resim dersi kapsamında 
“Çatalhöyük” temalı öğrencilerin 
hazırladığı çağdaş yorumlardan 
oluşan çalışmalar, Alaeddin Key-
kubat Yerleşkesi içinde gezici ser-
gi etkinliği ile öğrencilere ve halka 
sunuldu. 

Gezici sergi faaliyetinin ardın-
dan Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, El 
Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Emine Nas 
ve Öğrenciler, Selçuk Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i 
makamında ziyaret ederek yapı-
lan tasarımlar hakkında bilgiler 
verdi. 

Dersin sorumlusu Öğretim 
Görevlisi Atıf Atalayer, planlanan 
gezici sergi etkinliğinin amacı-
na değinerek, “Konya Çumra’da 
UNESCO Dünya Kültür Miras Lis-
tesi’nde yer alan Neolitik Çağ yer-
leşim yeri Çatalhöyük’te bulunan 
duvar resimlerinin özgün yorum-
larını ortaya koymak ve kumaş 
boya/baskı teknikleri ile yeniden 
tasarlanan, Konya halkının yerel 
mirası olan motifleri farklı yorum-

lar ile sunarak sanatı halkla buluş-
turmak” şeklinde konuştu. 

Sanat Tasarımı ve Üretimi 
Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Emine Nas ise, “Yaşanan sos-
yo-kültürel, teknolojik ve ekono-
mik değişimler paralelinde insan-
ların kültürel/sanatsal nesneler 
ile olan ilişkilerinin değiştiğini 
belirterek bölümümüz bünyesin-
deki uygulamalı sanat derslerinde 
kültürel miras birikimlerinin ta-
sarımlarda yer alması ile kültürel 
farkındalığın kazanılmasına katkı 
sağlayabileceklerini” ifade etti. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, 
“Öğrencilerin girişimciliklerini ve 
kendilerini ifade edebilme yete-
neklerini ortaya koyduklarını ve 
özgün tasarımlarını farklı bir bakış 
açısı ile topluma taşıyarak sun-
duklarını” söyledi. 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu 
çalışmaların kalıcı olarak sergi-
lenmesini arzu ettiğini belirterek 
teknik ve kültürün birleşiminden 
doğan bu tasarım nesnelerinin 
değerli olduğunu ve üniversite-
miz sanatsal vizyonu için önemli 
taşıdığını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi’nde Gezici Sergi açıldı

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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Mevsimlik işçi olarak geldi, çilek üreticisi oldu

Aksaray’a 13 yıl önce Şan-
lıurfa’nın Harran ilçesinden 
mevsimlik işçi olarak gelen İb-
rahim Çümçüdür, 90 dekarlık 
arazide çilek üretiyor. 

Çümçüdür, ‘’Üretmeyen top-
lum yok olmaya mahkumdur. 
Üretmezsek, dışarıdan ithalat-
la geçinen bir toplum haline ge-
liriz. Bu da nereye kadar? Kar-

deşlerim ve köyden çalışan 
kadınlarla birlikte tam 50 kişi-
ye bu çilek tarlası ekmek kapısı 
oldu’’ dedi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesin-
de yaşayan İbrahim Çümçüdür, 
ailesi ve kardeşleriyle birlikte 
13 yıl önce Aksaray’ın Gülağaç 
ilçesi Alanyurt köyüne gelerek, 
tarlalar da mevsimlik işçi olarak 

çalıştı. 2009 yılında da 7 dekar-
lık alanda çilek üretmeye baş-
ladı. Mevsimlik işçiliği bırakan 
Çümçüdür, şimdi 90 dekarlık 
alanda çilek üretiyor. Kardeşleri 
ve köyde çalışan kadınlarla bir-
likte 50 kişiye istihdam sağlayan 
Çümçüdür, şunları söyledi:

‘’Çilek üretimine 2009 yılın-
da 7 dekarla başladık. Şu anda 

90 dekarda ailecek üretim yapı-
yoruz. Bizden sonra bu köyde 10 
çiftçi bizim gibi üretim yapmaya 
başladı. Biz bölgede çilek üreti-
minin gelişmesine vesile olduk. 
Bizim şöyle bir avantajımız var. 
Soğuklar eksiye düşünceye ka-
dar yani ekim veya kasım ayına 
kadar meyve üretimimiz devam 
ediyor. Dönümden 2 ton çilek 

hasadı yapabiliyoruz. Bu bölge 
serin bir bölge, yayla gibi.  Bu 
nedenle meyvelerin oluşumu ve 
gelişimi zaman istiyor. Adana, 
Silifke ve Anamur’daki gibi 10 
günde meyve haline dönüşmü-
yor. Burada çilek ortalama 15-
20 günde oluyor.’’

Ürettiği çileklerin serin böl-
gede yetişmesinden dolayı daha 

iri ve tat olarak daha lezzetli ol-
duğunu ifade eden Çümçüdür, 
‘’Sahil bölgelerinde, aşırı sıcak-
lar nedeniyle birkaç güne ka-
dar çilek üretimi bitecek.  Sahil 
bölgesine, biz çilek göndermeye 
başlayacağız. Çilekleri şu an Ak-
saray, Niğde, Nevşehir, Kayseri 
ilerine gönderiyoruz” dedi.
n DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
tarafından açıklanan verilere göre 
2019 yılında şeker pancarı üretimi-
nin bir önceki yıla göre yüzde 11,4 
oranında artarak; 21 milyon tonun 
üzerinde gerçekleşmesini bekle-
diklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açık-
lamada, ülke genelinde faaliyet 
gösteren şeker fabrikalarının bü-
tün hızıyla çalışmalarına devam 
ettiği bildirildi. Bu kapsamda pan-
car üretiminin arttığı kaydedilen 
açıklamada, “Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TUİK) tarafından açıklanan 
verilere göre 2019 yılında şeker 
pancarı üretiminin bir önceki yıla 

göre yüzde 11,4 oranında artarak; 
21 milyon tonun üzerinde gerçek-
leşmesi bekleniyor” denildi.

‘HALKIMIZIN TÜKETTİĞİ 
ŞEKERİN TAMAMI BU 

TOPRAKLARDAN ÜRETİLİYOR’
2019-2020 pazarlama yılında 

nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotaları-
nın yüzde 2,5’e indirildiği belirtilen 
açıklamada, şu ifadelere yer veril-
di: “Böylece, yapılan düzenleme 
ile önceki yıllara göre 2019 yılında 
ilave 1,5 milyon ton şeker panca-
rının kota kapsamında üretilmesi 
sağlandı. Halkımızın tükettiği şe-
kerin tamamı yerli ve milli kay-
naklar ile bu topraklarda üretiliyor. 
Halihazırda şeker üretiminin yüzde 

95’i pancardan elde ediliyor. 2019-
2020 pazarlama yılında ise şekerin 
yüzde 97,5’i pancardan elde edile-
cek. Şeker pancarı üretimi, şeker 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
olarak arz ve talep dengesi göze-
tilerek planlanıyor. Üretim şartları 
ile alım usul ve esaslarını düzen-
leyen sözleşmeler, pancar çiftçileri 
ile şeker fabrikaları arasında imza-
lanarak, tarafların hak ve sorumlu-
lukları güvence altına alınıyor.”

ŞEKER İTHALATI AZALDI
İhracat amaçlı olarak Dahili İş-

leme Rejimi (DİR) kapsamında it-
hal edilen şeker miktarının önemli 
düzeyde azaldığı kaydedilen açık-
lamada, şunlar kaydedildi: “2019 

yılının ilk dört ayında (Ocak-Nisan) 
DİR kapsamında yapılan şeker it-
halatı, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 41,5 oranında aza-
larak, 47 bin tona geriledi. Buna 
karşılık şekerli mamul ihracatçıla-
rına yurt içinden tahsis edilen ‘C 
şekeri’ ise 2019 yılı ilk dört ayında 
52 bin tona yükselerek, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 154,4 
oranında arttı. Şeker fabrikalarımız 
tarafından üretilen ve dünya fiyat-
larından tahsis edilen ‘C şekeri’ ile 
gıda sektörümüz yurt içi kaynak-
larla desteklenerek, uluslararası 
rekabet gücümüzün artırılması he-
defleniyor.”
n DHA

Bakan Pakdemirli’den 
köylüye destek açıklaması

Tarım ve Orman Baka-
nı Bekir Pakdemirli, “Mevcut 
desteklemelere ilave olarak, 
2019 yılından itibaren, köy 
evleri elektrik iç tesisatı yeni-
leme, üretimde çalışan orman 
köylülerinin talep ettiği tomruk 
çekme vinci, traktör ve motorlu 
testere alımları için de destek 
verme kararı aldık” dedi.

Ankara’da Orman Genel 
Müdürlüğü’nce ormanlar ile 
ormancılık sektörünün gelişti-
rilmesi amacıyla ‘Türkiye Or-
mancılık Sektörü Buluşması’ 
düzenlendi. 

Programa Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım 
ve Orman Bakanlığı Orman Ge-
nel Müdürü Bekir Karacabey, 
TBMM Orman ve Köy işleri Ko-
misyonu Başkanı Yunus Kılıç ve 
çok sayıda davetli katıldı. Bu-
rada konuşan Bakan Pakde-
mirli, orman sektörünün bütün 
paydaşlarının bir araya geldiği 
buluşmanın ormancılık sektö-
rünün ekonomik ve sosyal ka-
pasitesinin artırılması, ticari bir 
ivmeyle dinamizm kazanması, 
sektörün taleplerinin alınması, 
sorunlarının tespit edilmesi ve 
birlikte çözümler üretilmesi için 
oldukça önemli olduğunu be-
lirtti. 2003 yılından bugüne ka-
dar; toplam 5 milyon hektardan 
fazla alanda, yaklaşık 4,5 milyar 
adet fidanın toprakla buluştu-
ğunu belirten Pakdemirli, ya-
pılan çalışmalar ile Türkiye’nin 
ormanlık ve yeşil alanlarını en 
fazla artıran ülkelerden biri ol-
duğunu vurguladı.

127 MİLYONLUK KREDİ 
VE HİBE DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, vatan-
daşların özel ağaçlandırma ve 
özel orman fidanlığı kurma ta-
leplerini teşvik ederek, bugüne 
kadar 127 milyon lira kredi ve 
hibe desteği sağladıklarını be-
lirtti. Bakan Pakdemirli, “To-
hum ve fidan üretiminde, ka-
pasitemizi 500 milyon adedin 
üzerine çıkardık ve nesli tehli-

ke altında olan ardıçların fidan 
üretimini, kimyasal yöntemler 
kullanmadan, dünyada ilk defa 
biz başardık” dedi.

‘10 MİLYON HEKTAR BOZUK 
ORMAN ALANIMIZ BULUNUYOR’

Bakan Pakdemirli, özel sek-
tör fidancılığını destekleyerek 
Türkiye’nin fidan ihracatında 
söz sahibi ülkeler arasında ol-
masını hedeflediklerini söyleye-
rek, şöyle konuştu: “Bu doğrul-
tuda, orman alanlarında orman 
ağacı fidanı yetiştiriciliğinin 
önünü açıyoruz. Ormanlarımı-
zın devamlılığını güvence altı-
na almak için, 6 milyon hektar 
alanda ‘Genç Meşcere Bakımı 
Seferberliği’ uyguluyoruz. Ha-
len, yaklaşık 10 milyon hektar 
bozuk orman alanımız bulunu-
yor. Bu alanları, öncelikle gelir 
getirici meyveli ağaç türleri ile 
ağaçlandırmak ve yabani mey-
veli türleri aşılamak suretiyle 
rehabilite edeceğiz. Bu sayede, 
hem ülke ekonomisine, yılda 
yaklaşık 4 milyar lira ek gelir 
sağlayacağız, hem de küre-
sel ısınma, iklim değişikliği ve 
çölleşmenin, ülkemiz üzerinde 
yapabileceği menfi etkilerini en 
aza indirmiş olacağız.”

ORMAN KÖYLÜLERİNE MÜJDE
Bakan Pakdemirli, yaklaşık 

6,8 milyon orman köylüsüne 
verdikleri hibe ve sıfır faizli des-
teklerle kalkınmalarını sağla-
dıklarını da kaydetti. Pakdemir-
li, “Mevcut desteklemelerimize 
ilave olarak, 2019 yılından iti-
baren, köy evleri elektrik iç tesi-
satı yenileme, üretimde çalışan 
orman köylümüzün talep ettiği 
tomruk çekme vinci, traktör 
ve motorlu testere alımları için 
orman köylümüzü destekleme 
kararı verdik, hayırlı olsun” diye 
konuştu. 

Bakan Pakdemirli, konuş-
masının ardından orman tema-
sı ile düzenlenen yarışmada de-
receye giren kişilere ödüllerini 
verdi.
n DHA

Kuraklığa dayanıklı 
buğdaylar tanıtıldı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli buğday çeşitlerinin tanıtımı yapıldı. Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada 7. olduğunu söyledi

Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsünde dü-
zenlenen “Tarla Günü” etkinliğinde 
kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri 
tanıtıldı. Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcısı Mustafa Aksu, Enstitüde 
düzenlenen programda, Anadolu 
topraklarının tarımın ana vatanı ol-
duğunu söyledi. Bu coğrafyanın ta-
rımsal üretimin doğduğu yer olarak 
kabul edildiğine dikkati çeken Aksu, 
“Bu kadim topraklar, 12 bin adet 
biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmakta 
olup, bunun 4 bini endemiktir. Bu 
endemik zenginlik, kıtalarla yarışa-
cak düzeyde olup, Avrupa kıtasında 
bulunan biyoçeşitliliğin toplamın-
dan daha fazladır. Türkiye, tarımsal 
hasılada Avrupa’da birinci, dünyada 
7’nci ve ekilebilen tarım arazisi nok-
tasında da 17’nci sırada. Başarılı bir 
noktada olduğumuzu ifade etmek 

istiyorum.” diye konuştu.
Aksu, Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğüne 
(TAGEM) bağlı kuruluşların yoğun 
Ar-Ge faaliyetinde bulunduğunu 
belirterek, şöyle devam etti: “Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin 
en büyük Ar-Ge organizasyonuna 
sahiptir. Bakanlığımız 45 ilde TA-
GEM’e bağlı 48 araştırma enstitüsü 
ile Ar-Ge yapmaktadır. Bugün Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş-
tırma Enstitümüz tarafından gelişti-
rilen kuraklığa dayanıklı, suyu etkin 
kullanan, yüksek verimli ve kaliteli 
çeşitlerimizi, yerel buğdaylarımızı 
tanıtıyoruz.”
‘DEVLETİMİZ, ÇİFTÇİMİZİN YANINDA’

Konya’nın 4 ilçesinde etkili olan 
dolu nedeniyle zarar gören tarım 
arazilerinde hasar tespit çalışmala-
rının sürdüğünü anlatan Aksu, “Ya-

şanan mağduriyetten dolayı çiftçile-
rimize geçmiş olsun. Devletimizin, 
çiftçimizin yanında olduğunu ifade 
etmek isterim. Bunun yanında Ta-
rım Sigortaları Havuzunun önemini 
bir kez daha hatırlatmak isterim.” 
dedi.  Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Fatih Özdemir de kuraklığa 
dayanıklılık özelliğinin yanında un 
sanayisinin istediği kalite ve yüksek 
enerji değerlerine sahip “Taner” ve 
“Şehzade” ile sulu alanlarda ekilen 
“Yavuz” ve “Tuğra” isimli buğday 
çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Programa, Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Sezai Uçarmak, Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, TA-
GEM Genel Müdürü Özkan Kaya-
can, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, üreticiler ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. n AA

2019’da şeker üretimi yüzde 11,4 arttı
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Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen Yaş Sebze ve Meyve Çalıştayı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Mustafa Aksu, bakanlık olarak temel amaçlarının üreticiyi de tüketiciyi de korumak olduğunu söyledi

Hem üreticiyi, hem de
tüketiciyi korumalıyız

Konya’da Selçuk Üniversitesi 
ve TAGEM’in katkılarıyla “Doma-
tes Pazarlama Kanallarının ve Pazar 
Marjının Tespiti Üzerine Bir Araştır-
ma” projesi kapsamında “Toplumsal 
Mutabakat ve Kalkınma” vizyonu 
ile “Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı” 
programı düzenlendi. 

Çalıştaya Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa 
Aksu, Ticaret Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Sezai Uçurmak, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Konya Vali Yardımcısı Meh-
met Ali Özkan, Konya Ticaret Borsa-
sı Başkanı Hüseyin Çevik,  Peraken-
deciler Derneği Federasyon Başkanı 
Mustafa Altunbilek, Türkiye Hal-
ciler Federasyonu Başkanı Yüksel 
Tavşan, Konya İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Seyfettin Bay-
dar, TAGEM Genel Müdürü Özkan 
Kayacan, Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Cennet Oğuz, çeşitli illerden akade-
misyenler katılım sağladı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Mustafa Aksu, “Yaş 
meyve, sebze ve gıda olsun, her 
konuda biz üreticiyi korumak zorun-
dayız. Ticaret Bakanlığımız ile Mali-
ye Bakanlığımızın bir arada olduğu 
komitemizde bu sorunları konuşup 
çeşitli çözümler aramaktayız. Emsal 
niteliğinde destekler veriyoruz ama 
bu desteklerin toparlanması konu-
sunda da çalışmalarımız sürüyor. 
Çalıştayda paydaşlarımızı bir araya 
getiren Selçuk Üniversitesi Rektör-
lüğüne çok teşekkür ediyorum, Rek-
törümüzün dediği Ziraat Fakültesi-
nin dereceleri bizler için çok önemli. 
Bizim bu çalıştayı burada yapmamızı 
sağlayan Selçuk üniversitesi rektör-
lüğüne ve hocalarımıza çok teşekkür 
ederiz. Üreticiyi korurken tüketiciyi 
de korumak zorundayız, bizim ama-
cımız budur” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardım-
cısı Sezai Uçurmak “Üretim maliyet-
li bir iş, üretenin para kazanmadığı 
bir süreç mümkün değil, o yüzden 

tarımla uğraşan insanları orada tut-
mamız gerekiyor, onların sorunla-
rına çözümler bulmak zorundayız, 
üreticiye güç katacak projelere imza 
atmamız gerekiyor” dedi.

Çalıştayın amacına ulaştığından 
dolayı mutluluk duyduğunu vurgu-
layan Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin konuşma-
sında ise “Gıda sektörü bir ülkenin 
olmazsa olmasıdır, gıda eksiklğini 
uzun süre tolere edemezsiniz çün-
kü yaşamla özdeştir. Bu çerçevede 
üniversitelere çok büyük görevler 
düşmektedir, biz bunun farkındayız. 
Üniversiteler, ülkelerin gelişmesi 
ve kalkınması için lokomotif görevi 

üstlenecek kurum ve kuruluşlardır. 
Selçuk Üniversitesi ülkemizde ku-
rulan ilk 15 üniversiteden biridir. 
Çeşitli alanlarda çok etkin ve kaliteli 
eğitim birimlerimiz, kurumlarımız 
var ama; Ziraat Fakültesi için ayrı 
başlık açmak istiyorum. Türkiye’de 
üçüncü sırada Dünya’da ise 340’lar-
da. Ziraat fakültesinin akademis-
yenlerini tebrik ediyorum. Çünkü 
sürekli sahadalar, sürekli üretici ile 
yanyanalar, onların sorunlarına çö-
zümler aramaktalar. İşte bu çalış-
tayda bu sorunların konuşulacağı ve 
tartışılacağı bir ortam olması açısın-
dan önemlidir” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Cennet Oğuz, “Ana mis-
yonu insanları beslemek olan tarım 
sektörü bizim vazgeçemeyeceğimiz 
bir sektördür. Her teknolojinin bir 
doyum noktası olacaktır, bir tek ta-
rım ve gıdaya olan talep bitmeye-
cektir. Bu yüzden tarım bizim için 
çok önemli bir sektör. Bölgesel ge-
lişmelere üniversitelerin katkısı çok 
önemlidir. Disiplinler arası tarım bir 
bütündür ve disiplin her zaman ge-
reklidir. Rektörümüzün ve YÖK’ün 
desteğiyle de Biyoekonomi Tezsiz 
Yüksek Lisansını da açmış ve tüm 
paydaşlarımıza bölgesel gelişme içe-
risinde sunmuş bulunuyoruz. 

Konya bölgesi Türkiye’de gerek 
bitkisel üretim gerekse hayvansal 
üretim açısından son derece önemli 
bir yere sahiptir. Buradaki tarımsal 
yapıyı ve kaynakları daha iyi kulla-
nabilmek ve etkinliğini artırabilmek 
için bu çalıştay tertip edildi. 

Bu nedenle çalıştaya katkı veren 
Tarım Bakanlığımıza, Rektörlüğü-
müze ve tüm paydaşlarımıza, katı-
lım sağlayan tüm konuklarımıza çok 
teşekkür ederim” dedi. 

Program plaket takdimi ile sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de bozulan 
yollar yapılıyor

Emirgazi’de 20 
allı turna telef oldu

Zazadın Hanı TURİDER 
üyelerini ağırladı

Ereğli Belediyesi yol yapım 
ve onarım çalışmalarına devam 
ediyor. Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’nun talimatla-
rı doğrultusunda Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçedeki yolların 
bakım ve onarımını gerçekleştiri-
yor. Başkan Oprukçu, yürütülen 
çalışmalarla ilgili olarak, “Ereğ-
li’de bozuk, kullanılamaz halde 
olan yollarımızı yeniden kullanılır 

duruma getiriyoruz. Vatandaşla-
rımızın memnuniyeti bizim için 
her şeyden daha mühimdir. Ba-
hanelerin ardına sığınmıyoruz, 
kaynaklarımız yeterli olmasa da 
hemşehrilerimizden aldığımız 
manevi güç bizlere yetiyor” dedi. 
Vatandaşlar ise yapılan çalışma-
lardan dolayı Başkan Oprukçu’ya 
teşekkür etti.
n İHA

Emirgazi ilçesi Kepez Yayla-
sı’nda yaklaşık 20 allı turna telef 
oldu. Allı turnaların, yıldırım düş-
mesi sonucu telef olduğu üzerin-
de duruluyor. Kepez Yaylası sa-
kinleri boş arazide yaklaşık 20 allı 
turnanın telef olduğunu gördü. 

Vatandaşlar telef olan allı turna-
ların fotoğraflarını çekip durumu 
yetkilileri bildirdi. Allı turnaların 
uçarken yıldırım düşmesi sonucu 
öldüğü üzerinde durulduğu bildi-
rildi.
n DHA

Konya Turizm ve İş Dünya-
sını Geliştirme Derneği (TURİ-
DER) üyeleri, Konya Turizmine 
kazandırılan Zazadın Hanı’nda 
bayramlaştı. Konya-Aksaray 
yolu Tömek mevkiinde bulunan 
Zazadın Hanı’nda gerçekleştiri-
len bayramlaşma programına İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
düsseddar Yarar, Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Yünden, Selçuk 
Üniversitesi Turizm fakültesi 
Dekan Yardımcısı Alaattin Başo-
da, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi ve Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültelerinin Bölüm 
başkanları, Oteller ve Selçuklu 
Kongre Mekezi’nin Birim Mü-
dürleri, Seyahat Acentalarının 
temsilcileri, Rehberler ve TURİ-
DER üyeleri katıldı.

Ev sahibi, Zazadın Hanı’nın 

işletmecisi Hikmet Çetiner mi-
safirlerini kapıda karşılarken 
katılımcılara hanı gezdirdi. Tu-
rizm ve İş Dünyasını Geliştirme 
Derneği TURİDER Başkanı Seda 
Kuşvuran, programda dernek 
üyeleri ve misafirleri ile tek tek 
ilgilenirken katılımcılara yaptığı 
konuşmada, bu tarihi mekanı tu-
rizme kazandırdığı için TURİDER 
üyesi de olan Hikmet Çetiner’e 
teşekkür etti. Başkan Kuşvu-
ran’ın ardından söz alan İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüsseddar 
Yarar, “Turizmin dinamikleri ile 
bizleri burada buluşturduğu için 
TURİDER’e ve bu tarihi mekanın 
turizme kazandırılmasında eme-
ği geçenlere teşekkür ederim” 
dedi. Program birlikte fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu, Kızılay’dan altın madalya aldı

Kızılay’a sağladığı katkılardan 
dolayı ödüle layık görülen Selçuklu 
Belediyesi altın madalya beratına 
layık görüldü. Başkan Pekyatırmacı 
ödülü Diyanet İşleri Başkanı Ali Er-
baş ve Kızılay Genel Başkanı Kerem 
Kınık’tan aldı.

Türk Kızılay’ının 151. kuruluş 
yıl dönümüne özel  “Kızılay Bağış-
çıları Madalya Töreni” düzenledi. 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 

Sergi Sarayı’nda düzenlenen prog-
ramda  Kızılay bağışçılarına çeşitli 
madalyalar verilirken, Hilâl-i Ah-
mer koleksiyonunun  müzayedesi 
gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş ile Türk ve çok sayı-
da Türk Kızılay bağışçısı ve gönül-
lüsünün katıldığı törende Kızılay’ın 
insanlığa umut olan çalışmalarında 

önemli katkılar sağlayan kişi ve ku-
rumlara madalyaları takdim edildi . 

Kızılay’ın gerek ülkemizde ge-
rekse dünyanın dört bir yanında 
sürdürdüğü insani çalışmalarına 
her daim katkı sağlayan Selçuklu 
Belediyesi de törende altın madalya 
beratına layık görüldü. Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Selçuklu Belediyesi’nin beratını 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve 

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Ke-
rem Kınık’ın  elinden aldı.  
‘TÜRK KIZILAY’ININ HER ZAMAN 

YANINDAYIZ’
Türk Kızılayı’nın 151 yıllık bil-

gi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini uzattığını 
ve dünyanın önde gelen yardım 
kuruluşları arasında yer aldığını ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Çalışmalarıy-

la tüm dünyanın takdirini kazanan 
Türk Kızılay’ımızın 151. kuruluş 
yıldönümünü tebrik ediyorum. Sel-
çuklu Belediyesi olarak Kızılay’ımı-
zın insanlara en iyi hizmeti sunma 
anlayışıyla sürdürdüğü çalışmaların 
destekçisi olmak, ülkemizin ve dün-
yanın daha huzurlu, daha güvenli 
bir yer haline gelmesi için sürdür-
düğü çalışmalara katkı sağlamayı 
önemli bir görev biliyoruz. İnşallah 

milletimizin yardımlaşma ve da-
yanışma kültürünü tüm dünyaya 
gösteren Kızılay’a bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da her 
manada katkı sunmaya devam ede-
ceğiz. Belediyemize takdim edilen 
ödül sebebi ile tüm hemşehrilerimiz 
adına Türk Kızılay’ına şükranlarımı-
zı sunuyor, çalışmalarında kolaylık-
lar diliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mustafa Aksu Prof. Dr. Mustafa Şahin
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Fenerbahçe bombaları 
patlatmaya hazırlanıyor

Dünyanın en çok 
kazananı Messi

Özkan: Altınordu 
ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz

Yeni Malatyaspor’da
Sergen Yalçın dönemi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı. Geçen sezon 
Konyaspor’un ligde kalmasına katkı sağlayan Sergen Yalçın bugün resmi sözleşmeye imza atacak. UEFA Avrupa 

Ligi’nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu erken açacak 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur 

Yeni Malatyaspor’un teknik direktör Ser-
gen Yalçın’la yarın sözleşme imzalayacağı 
bildirildi. Yeni Malatyaspor Kulübü Yö-
netim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, yaptığı 
açıklamada, prensipte anlaştıkları teknik 
direktör Yalçın ile bugün sözleşme imza-
layacaklarını söyledi. Bu yıl sezona erken 
başlayacaklarını hem Avrupa kupalarında 
hem de ligde mücadele edeceklerini hatır-
latan Gündüz, “Prensipte anlaşma sağla-
dığımız Sergen Yalçın ile yarın sözleşme 
imzalayacağız, camiamıza hayırlı olsun. 
Sergen hocanın başarılı olacağına inanı-
yoruz. Yeni Malatyaspor’un daha iyi yer-
lere gelmesi için el birliğiyle çalışacağız.” 
dedi. Gündüz, imza töreninin İstanbul’daki 
bir otelde gerçekleştirileceğini kaydetti.

YENİ MALATYASPOR’DA
 AVRUPA LİGİ HEYECANI

Spor Toto Süper Lig’de ikinci sezonunu 
tamamlayan ve gösterdiği performansla 
UEFA Avrupa Ligi’nde yer alabilmek için 
ön eleme oynamaya hak kazanan Evkur 
Yeni Malatyaspor, sezona erken başla-
yacak. Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 
sezonunda ilk defa mücadele eden ve ken-
tin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Ma-
latyaspor, Süper Lig’deki ilk sezonunu 43 
puanla 10. sırada tamamlamayı başardı. 
İkinci sezonunu ise gösterdiği performans-
la dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlılar, 
ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı ve Zi-
raat Türkiye Kupası’nı lig şampiyonu Ga-
latasaray’ın kazanmasıyla UEFA Avrupa 
Ligi’nde yer alabilmek için ön eleme maç-
ları oynamaya hak kazandı.

UEFA organizasyonunda ilk maçını 
25 Temmuz’da oynaması beklenen Evkur 
Yeni Malatyaspor, sezona erken “merha-
ba” diyerek hazırlıklarına 25 Haziran’da 
başlamayı planlıyor. Yeni Malatyaspor Ku-
lübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, 
yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde 
olağan genel kurullarını gerçekleştirdik-
lerini hatırlatarak, yeni yönetimin hayırlı 
olmasını diledi.

Kulüpte görev dağılımının Başkan Adil 
Gevrek tarafından bir hafta içerisinde yapı-
lacağını dile getiren Gündüz, “Çok güzel 
bir kongre gerçekleştirdik. Yeni Malat-
yaspor, tüm Malatyalılar’ın kulübü ve her 
kesimden arkadaşlarımız yeni yönetimde 
yer aldı, herkese başarı diliyorum. Eski-
den görev yapan diğer yöneticilerimize 
de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

“GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ, 
İZLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR”
Erdal Gündüz, yeni sezon öncesi trans-

fer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü 

ifade etti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile 
prensipte anlaştıklarını hatırlatan Gündüz, 
şu değerlendirmede bulundu: “Başkanı-
mız transfer komitesini oluşturdu. Transfer 
komitemiz, sezonun bitimine 3 hafta kala 
çalışmalarına başladı. Görüştüğümüz, 
izlediğimiz oyuncular var. Bu sezon da 
transferde ince eleyip sık dokuyacağız ve 
takımın ahengine göre oyuncular alacağız. 
Rehavete kapılmadan, yolumuza emin 
adımlarla ilerlemek istiyoruz.”
“HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK”

Malatya’nın 16 yıl önce UEFA Kupası 
heyecanını yaşadığını anımsatan Gündüz, 

o özlemi de sona erdirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını aktardı. UEFA Avrupa Ligi’ni 
önemsediklerine dikkati çeken Gündüz, 
şunları kaydetti:

“Organizasyonda 3 ön eleme maçı 
oynayacağız. İlk maçımızın da 25 Tem-
muz’da olacağı tahmin ediliyor. Bundan 
dolayı normalde temmuz ayında başla-
yacak sezon hazırlıklarımızı haziran ayına 
çektik. Hedefimiz gruplara kalmak.

 Her zaman takımının yanında olan 
taraftarlarımızın desteğiyle de bunu başa-
racağımıza inanıyorum.”
n AA

Millilere yapılan saldırıya tepkiler sürüyor
Kosova’da oynanan maçta stat görev-

lilerinin fiziki müdahalelerine maruz kalan 
Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay 
Bayındır, yaşananlar sonrası, “Kosova hal-
kının bize hoş olmayan yaklaşımı vardı. Biz 
oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanla-
rın davranışlarına dikkat etmesi gerekir” 
dedi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü 
Vedat İnceefe ise, “Kosova’da ilgi ve ala-
ka beklerken, ters hareketlerle karşılaştık” 
yorumunu yaptı. 

Kosova’nın başkenti Priştine’de dün 
akşam Kosova ile Türkiye arasında oyna-
nan ümit milli takım maçı sırasında kaleci 
Altay Bayındır’ın, stat görevlilerinin fiziki 
müdahalelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. 
Olay sonrası kaleci Altay Bayındır ve Ümit 
Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İncee-
fe yaşananları anlattı. Beklemedikleri bir 
tepkiyle karşılaştıklarını belirten ay-yıldızlı 
ekibin kalecisi Bayındır, “Hoş olmayan bir 
yaklaşımı vardı Kosova halkının. Tabii iyi 
niyetli olarak bizi destekleyenler de vardı. 
Hepimiz insanız. Bakış açımızın farklı ol-
ması lazım. Biz oraya futbol oynamaya gi-
diyoruz. İnsanların bakış açısı böyle olmalı. 

Futbolu alkışlaması lazım. Dün Kosova 
taraftarı bundan uzak kaldı. Kulübede bir 
problem oldu. İrfan (Eğribayat) ile bir itiş 
kakış oldu. Taraftarların da bana küfür ve 
el hareketleri oldu. Farklı bir ortam oldu. 

A Milli Takımıza İzlanda’da yapılanlar or-
tada. İnsanların davranışlara dikkat etmesi 
gerekir. Bir sporcuyuz. Herkesin bize saygı 
duyması gerekir” dedi. 
“BURADA MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ 

GÖSTERİRİZ” 
Kosova’da maç öncesi bir problem 

yaşamadıklarını belirten Bayındır, “İlk gitti-
ğimizde çok doğaldı, problem yoktu. Maçın 
gidişatı olayları değiştirdi. Ateşli bir maçtı 
ve öne geçtiler. Sonrasında da el hareket-
leriyle bizi tahrik ettiler. Biz de bu hareket-
lerinden dolayı gerildik ama hocamız hep 
bizi sakin tutmaya çalıştı. Bana karşı fizik-
sel bir temas olamadı. Kargaşa oldu ama 
yumruklama olmadı. Kosova ile yakın bir 
ülkeyiz. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. 
Oldu bitti. Bir şeyler yaşandı. Onlar buraya 
geldiğinde daha mütevazi davranacağız ve 
nasıl davranılması gerektiğini gösteririz. 
Misafirperverliğimizi gösteririz” şeklinde 
konuştu. 

“BİR KİŞİNİN YAPTIĞI BİR 
HAREKETİ BÜTÜN HALKA MAL 

EDEMEYİZ” 

Kosova’da ilgi beklerken ters hareket-
lerle karşılaştıklarını söyleyen Ümit Milli 
Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ise, 
“Maçta istediğimiz özveriyi gösteremedik. 
Bizim düşündüğümüz bazı oyuncular iste-
diğimiz performansı gösteremedi. Rakibi 
tebrik ettik. Olaylara gelirsek; golü yedikten 
sonra kulübede kalecimiz su şişesini yere 
vuruyor. Özel güvenlikler de oyuncumuz 
ittirerek kulübeye sokmaya çalışıyor. Bu 
onların görevi değil. Orada hakemler var. 
Onların bizim üstümüze kalabalık şekilde 
gelmesi ve tribünden yapılan hareketler 
bizi şaşırttı. Kosova’da ilgi ve alaka bekler-
ken ters hareketlerle karşılaştık. Bir kişinin 
yaptığı bir hareketi bütün halka mal edeme-
yiz. Biz Kosova halkını seviyoruz. Burada il-
gimizi alakamızı göstereceğiz. Olay sonrası 
güvenlik şefleri bizden özür diledi. Biz de 
kabul ettik ve olayı kapattık” dedi. 

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 
3. Grup’taki üçüncü maçında dün deplas-
manda Kosova’ya 3-1 mağlup olmuştu. 
  n İHA

Kayserispor’un sadece 4 yabancısı kaldı Galatasaray’ın borcu 3 milyar lira
 İstikbal Mobilya Kayserispor’da 

yeni sezon öncesinde 4 yabancı fut-
bolcu kaldı. 

Geride kalan sezon 12 yabancı 
futbolcu ile ligde mücadele veren 
İstikbal Mobilya Kayserispor’da 8 ya-
bancı futbolcu ile yollar ayrıldı. Kad-
roda 4 yabancı oyuncu kaldı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 
geçen sezon kaleci SilviLung, Cristi-
anSapunaru (Romanya) TiagoLopes, 
SilvesterVarela (Portekiz) 

Jean Armel Kana Biyik (Kame-
run) OleksandrKucher, ArtemKravets 
(Ukrayna), Bernard Mensah, Asa-
moahGyan (Gana), TjaronnChery 
(Hollanda) FernandoBoldrin (Brezil-
ya) RajkoRotman (Slovenya) forma 
giydi. 

Sezon içerisinde Boldrin ve Rot-
man ile yolları ayıran sarı kırmızılılar, 
lig biter bitmez kiralık olan mensah 
ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Böylece 
sarı kırmızılı takım bünyesinde 4 ya-
bancı futbolcu kaldı. İstikbal Mobilya 

Kayserispor ile sözleşmesi devam 
eden yabancı futbolcular şunlar: 

SilviuLung (Romanya) (2020) 
Bernard Mensah (Gana) (2022) 
FernandoBoldrin (Brezilya) 

(2020) 
ArtemKravets (Ukrayna) (2021) 

KAYSERİSPOR’UN EN 
İSTİKRARLISI CHERY

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 
2018-2019 LefterKüçükandonyadis 
Sezonunda en istikrarlı futbolcu Hol-
landalı Chery oldu. 

Geride kalan sezonu 41 puanla 
10. sırada noktalandıran İstikbal Mo-
bilya Kayserispor’da en çok forma gi-
yen isim TjaronnChery oldu. Hollan-
dalı futbolcu 33 maçta 2.850 dakika 
sahada kaldı. En az forma giyen isim 
ise 4 dakika ile Emre Demir oldu. 

Kayserispor’un en çok süre alan 
oyuncuları şu şekilde: TjaronnChery 
(33 maç - 2.850 dakika), TiagoLo-
pes: (30 maç - 2.596 dakika), Cristi-

anSapunaru (31 maç - 2.591 dakika), 
SilviuLung (29 maç - 2.531 dakika), 
Umut Bulut (28 maç - 2.426 dakika), 
Deniz Türüç (26 maç - 2.262 dakika), 
Kana Bıyık (28 maç - 2.375 dakika), 
Atila Turan (27 maç 2.142 dakika) 
Şamil Çinaz (25 maç - 1.986 dakika), 
Bernard Mensah (24 maç - 1.754 
dakika), SilvestreVarela (32 maç - 
1.610 dakika). n İHA

Galatasaray Kulübü ve bağlı 
ortaklıklarının 31 Mart 2019 itiba-
rıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 
200 bin TL olduğu açıklandı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’n-
de düzenlenen Galatasaray Kulübü 
Haziran Ayı Olağan Divan Kurulu 
Toplantısı’nda Başkan Yardım-
cısı Kaan Kançal, mali raporlar 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Kulübün borcunun 3 milyar 19 mil-
yon 200 bin TL olduğunu belirten 
Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 
583 milyon 400 bin TL olduğunu 
açıkladı. Konsolide borç alacak 
farkının ise 1 milyar 435 milyon 
800 bin TL olduğu ifade edildi. 

Sarı-kırmızılıların 31 Aralık 
2018’de borcun 2 milyar 825 mil-
yon 800 bin TL, konsolide borç 
alacak farkı ise 1 milyar 265 mil-
yon TL olduğu ilan edilmişti. 

KOMBİNELERE BÜYÜK İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar kom-

bine yenilemenin ilk gününde yo-

ğun ilgi gösterdi. 
Sarı-kırmızılı kulüp ilk günde 

yaklaşık 4 milyon TL gelir elde etti. 
Galatasaray’da futbol takı-

mının maçlarını oynadığı Türk 
Telekom Stadyumu’nda maçları 
yerinden takip etmek isteyen sa-
rı-kırmızılı taraftarların kombine 
yenilemeleri dün saat 10.00 itiba-
riyle başlamıştı. Kombine yenile-
me hakkı olan taraftarlar bu kam-
panyadan 25 Haziran Salı gününe 
indirimle faydalanabilecek. 2019-

2020 sezonunda iç sahada oyna-
nacak maçları izlemek isteyen 
sarı-kırmızılı taraftarlar yenileme 
dönemine yoğun ilgi gösterdi ve 
ilk günde 2 binden fazla taraftar 
kombinesini yeniledi. 

Galatasaray, bu yenilemeden 
yaklaşık 4 milyon TL gelir sağlar-
ken, yöneticiler yaptığı açıklama-
larda son 7 sezonda ilk günde en 
yüksek satış ve en yüksek geliri 
elde ettiklerini açıkladı. 
 n İHA

 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelo-
na’da forma giyen Arjantinli yıldız LionelMessi, 127 mil-
yon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan sporcu 
oldu.  Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 
arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları 
hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporcu-
lara yer verildi.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı LionelMessi, 127 mil-
yon dolarlık geliriyle listede zirvede yer alırken, İtalya 
temsilcisi Juventus’da forma giyen Portekizli rakibi Cristi-
ano Ronaldo ise 109 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. 
Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma 
giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 105 milyon dolarla 
en çok kazanan üçüncü sporcu unvanının sahibi olurken, 
Meksikalı boksör CaneloAlvarez ve İsviçreli tenisçi Roger-
Federer de listenin ilk 5’ine giren diğer sporcular oldu.

ABD’li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık 
geliriyle 100 kişilik listede kendine yer bulan tek kadın 
sporcu oldu.  n AA

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüp 
bünyesinde bazı giderleri yüzde 30 kısacaklarını ancak 
misyon, vizyon ve ilkelerinden asla vazgeçmeyeceklerini 
bildirdi. Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıkla-
masında, bu toprakların çocukları için yola çıktıklarını ve 
asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

Dünyanın zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini bildi-
ren Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Hiç bir kurum, hedef-
lediği gelirlere ulaşamıyor. Bu ortamda vazgeçilebilecek 
giderleri kısmak, olası senaryolara karşı daha güçlü olmak 
ve daha fazla dayanmayı sağlar. ODTÜ işletme mezunu bir 
sanayici olarak bunu gördüm ve gerekli önlemleri alma-
ya başladık. Altınordu’da yaptığımız, ileride yeniden aktif 
hale getirebileceğimiz bazı giderleri yüzde 30 kısmaktan 
ibaret. Kalan yüzde 70’e sıkı sıkıya sarılacağız. Bu durum 
geçicidir ve ‘Altınordu yüzde 30 küçülüyor’ gibi bir algıyla 
kulübün genel politikasına yayılmamalıdır. Misyon, vizyon 
ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve çocuklarımızın 
geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız.”  n AA

Fenerbahçe’nin, bonservisi elinde olan Kolarov ve Ben-
fica’nın orta saha oyuncusu Fejsa ile imza aşamasına geldi-
ği iddia edildi.

Sarı-Lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. 
Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan 
Kanarya’da teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferlerin 
kampa yetiştirilmesini istemişti.

İddiaya göre Fenerbahçe, AleksandarKolarov ve Ljubo-
mirFejsa ile imza aşamasına geldi.

Yanal’ın Fejsa ile bire bir görüştüğü belirtilirken, dene-
yimli teknik adamın oyuncuya takımdaki önemini anlattığı 
öğrenildi.Öte yandan Başkan Ali Koç’un, Asbaşkan Semih 
Özsoy ile görüştüğü ifade edildi.   n SPOR SERVİSİ



Avrupa’ya gideceğiz!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçının ardından konuştu. Alınan yenilgi 
için mazeret aramadıklarını ve sonraki maçlara bakacaklarını söyleyen Güneş, “2020 Avrupa 
Şampiyonası’na katılacağız” diyerek A Milli Takım’ın grubu ilk 2 sırada bitireceğini ifade etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Ele-
meleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya dep-
lasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol 
Takımı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş, 
mücadelenin ardından düzenlenen basın 
toplantısında soruları yanıtladı. Sahada 
oynanan futbola bakılması gerektiğini 
söyleyerek sözlerine başlayan tecrübeli 
teknik adam, “Biz buraya yorgun ama 
umutlu geldik. İlk yarı 30 dakika dışında 
rakibe oranla daha iyiydik. Maçın başında 
tedirgin oynadık. Onlar da kontrollü baş-
lamıştı ve iki duran topla oyunu lehlerine 
çevirdiler. Oyunun tamamına baktığınız 
zaman kazanmak için tüm oyuncular elin-
den gelen gayreti gösterdi. Kaybettik ve 
üzgünüz. 2020 Avrupa Şampiyonası’na 
yine katılacağımızı söyleyebiliriz. Öyle bir 
takım olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer ko-
nularla ilgili daha konuşacak bir şey yok, 
dün konuşmuştuk, kim yapmışsa onlara 
sorun” dedi. 

Grupta henüz hiçbir şeyin belli olma-
dığını da belirten Güneş, “Bu bir maraton 
ve grupta maçlara baktığınızda hangi ma-
çın nasıl olacağını bilemiyoruz. Grupta 
Fransa, İzlanda ve Türkiye yarışta olacak 
gibi görülüyor. Fransa daima favori, do-
layısıyla rakibimiz İzlanda. Tersi bir sonuç 
olsaydı Fransa’yı değil de İzlanda’yı yen-
seydik daha iyi olurdu. Fikstür elimizde 
değil, Fransa’dan sonra burada oynadık. 
Bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra 
geçen sürede tüm oyuncular sonuna ka-
dar gayretliydi. Son bölümde oyuncuların 
temposu düşmeye başladı. Ofansta gol 
ihtiyacımız vardı. Rakip de aldığı bu ga-
libiyetle yarışa ortak oldu. Beraberlik ya 
da galibiyet lehimize olacaktı. Sakatlıklar 
sıkıntı ama 3 günde 1 maç oynamak da 
sıkıntı. Sakatlıktan gelip oynayan oyuncu 
da oynayamayabilirdi. Hakan sakatlıktan 
sonra geldi, çalıştı gayret etti ama etkili 
olamadı. Onlara bakarak takımı değer-
lendirip olumsuz bakmak istemiyorum. 
Tamamına bakarsak onlardan kötü takım 
değiliz, daha iyi takımız. Onun için deplas-
mandan maç fikstürünün çıkması, seya-
hatin olması, aynı zamanda duran toptan 
gol yememiz bugünkü sonuca etken eden 
durumlardı. Çalışma süremiz kısaydı ama 
kısmen Antalya’da çalışmıştık, seken top 
sonrasında ikinci topta hamle yapmamız 
gerekti. Ortada kalan toplarda eksik kaldık, 
zaten boy olarak avantajları vardı, takipte 

de avantajları oldu, orada eksik kaldık ve 
bu da skora yansıdı” ifadelerini kullandı. 

“ZAMAN GEÇİRMEYİ 
ÇOK İYİ YAPIYORLAR” 

Maçın hakemiyle ilgili konuşmanın 
doğru olmadığını söyleyerek sözlerini 
sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, “Mazeret 
aramak ya da birini suçlamak doğru değil. 
Kendi işimize bakacağız, devam edeceğiz. 
Kendimize güveniyoruz. Bugün kaybettik 
üzgünüz ama yarış devam edecek. Karttı 
zamandı, bunlar hepsi tartışılır. Aslında iki 
şey var, savunmayı daha iyi yapıp oyna-
maya çalışan bir takım var karşınızda. Biz 
birinci bölgede pas yaparken onlar basmı-
yordu, merkezde top kazanıp kaybettiğimiz 
toplardan sonra atak yapmaya çalıştılar. 
Ve bunları da duran topa çevirmeye çalıştı-
lar. Bunda da baya bir tecrübeliler, sahada 
maçı kazanmak için her yolu değerlendir-
meye çalışan bir rakip. Zaman geçirmeyi, 
faul kazanmayı çok iyi yapıyorlar, bunu 
bildiğimiz halde maalesef başarısız olduk. 
Üç gün önce Fransa’da da uzun oyuncular 
vardı ama orada başarılıydık. Burada se-

ken topları kovalamada sıkıntımız oldu. Bu 
başarısızlığımız skora yansıdı. Ucuz toplar 
kaybettik. Ara pasları ve 2’ye 1’leri daha iyi 
yapmamız lazımdı ama eksik kaldık. Onlar 
da oyunu bozmaya çalıştılar ve bu konuda 
başarılı oldular” şeklinde konuştu. 

Son olarak kadro tercihleriyle ilgili 
konuşan Güneş, “Kaan’ı ortaya alıp, Çağ-
lar’ı oynatabilirdik. O zaman da bize çok 
defansif gelebilirdi. Hava toplarında etkili 
olabilirdik. Yediğimiz gollerde zaaf yaşa-
dık. Diğeri de defansif değil ama ofansif 
kullanabileceğimiz Oğuzhan vardı, Deniz 
vardı. Sakatlıklar üst üste gelince tarz ola-
rak Okay, Mahmut, Dorukhan gibi oyun-
cularımızın sayısı azaldı. Dün akşamki 
idmanda Mahmut çıktı, hatta Dorukhan’ın 
da sıkıntısı vardı ama oynamasına mani 
değildi, bu nedenle onunla başladık. Fut-
bolun içinde sakatlıklar da var” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

İLK GOL İLK YENİLGİ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 

Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya 
konuk olan A Milli Futbol Takımı, 21. da-

kikada Ragnar Sigurdsson’un attığı golle 
geriye düşerken, bu gol millilerin grupta 
yediği ilk gol oldu. 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’n-
da mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 
gruptaki 4. maçında İzlanda’ya konuk 
olurken, kalesinde ise ilk kez gol gördü. 
Grup mücadelelerinde oynadığı 3 karşılaş-
mayı da kazanan ay-yıldızlılar, hanesine 9 
puan yazdırırken, 8 gol atıp kalesinde gol 
görmemişti. Milliler, İzlanda karşısında 
gruplardaki ilk golünü yedi. Karşılaşmanın 
21. dakikasında Gudmundsson’un ceza 
sahasına yaptığı ortada savunma topa 
dokunamazken, boşta kalan topu Ragnar 
Sigurdsson kafayla ağlara gönderdi ve İz-
landa’yı maçta 1-0 öne geçiren isim oldu. 
Bu gol aynı zamanda Millilerin grup maç-
larında yediği ilk gol oldu. Milli takım maç-
tan 2-1 yenik ayrılarak gruptaki ilk yenilgi-
sini de aldı. A Milli Futbol Takımı, gruptaki 
ilk maçında Arnavutluk’u 2-0, ikinci maçta 
Moldova’yı 4-0 ve 3. mücadelede ise son 
Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0’lık sonuç-
larla mağlup etmişti.  n İHA

Konyalı sporcunun 
hedefi birincilik 

İtalya’da yapılacak Kick Boks Dünya Kupası Şampiyo-
nası’nda milli formayı giyecek olan Konyalı milli sporcu 
Enes Sevinç, hedefinin birincilik olduğunu söyledi. 18 ya-
şındaki Enes Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtal-
ya’nın Rimini kentinde yapılacak ve üç gün sürecek şam-
piyonada Türkiye’yi 57 kilo genç erkekler kategorisinde 
temsil edeceğini belirterek, hedefinin birincilik kürsüsüne 
çıkarak İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu söyledi. Bey-
şehir Sevinç Kardeşler Spor Kulübü’nün sporcusu da olan 
Sevinç, dünya kupası öncesi çok iyi bir çalışma dönemi 
geçirdiğini, kendisinden başarı bekleyenlerin umudunu 
boşa çıkarmamak için şampiyonada olağanüstü bir gay-
ret göstermenin gayretinde olacağını da sözlerine ekledi. 
Sevinç Kardeşler Spor Kulübü antrenörü Ömer Sevinç de, 
sporcusunun milli takım formasını giyecek olmasının ken-
dilerini gururlandırdığını dile getirdi. n AA

A Milli Takım’a 
bayraklı karşılama 

UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H 
Grubu’nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda’ya 
2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. A Milli 
Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şam-
piyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşmasında 
deplasmanda karşı karşıya geldiği İzlanda’ya 2-1 mağlup 
oldu. Milliler bu maçın ardından Türkiye dönüş yaptı ve İs-
tanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’na saat 08.30’da inen 
uçak, apronda araçlar eşliğinde körüğe yanaştı. Ay-yıldızlı 
kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Ayrıca 
apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı 
asıldı. Havalimanı çalışanları ile yolcular, milli futbolcu-
lara yoğun ilgi gösterirken, bazı çalışanlar da futbolcu-
larla fotoğraf çektirdi. Uçaktan inen kafilede yer alan A 
Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’e çiçek 
takdim edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı 
Nihat Özdemir ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri 
de aynı uçakla İstanbul’a geldi. Takım kaptanı Emre Be-
lözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda 
karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun ger-
çekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek 
maçları kazanmak istediklerini söyledi. Belözoğlu, İzlanda 
havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi 
tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından 
bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun 
anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini 
ve çok şaşırdığını söyledi. 

Milliler, pasaport kontrolünden geçerek, havalimanın-
dan otobüsle ayrıldı. n İHA

Konya Spor Lisesi, halterde dünya ikinciliği kazandı
01 Haziran-08 Haziran 2019 tarihleri ara-

sında Fiji’nin Suva şehrinde yapılan Gençler 
Dünya Halter Şampiyonası’nın 5. gününde 
76 kiloda mücadele eden Konya Spor Lise-
si öğrencisi ve milli halterci Dilara Narin, 
koparmada 95 kilo ile bronz, silkmede 122 
kilo ile gümüş, toplamda 217 kilo ile gümüş 
olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. 
Konya Spor Lisesi öğrencisi ve milli halterci 
Dilara Narin, yarışmaya koparmada 90 kilo 
kaldırarak başladı ve bu ağırlığı kaldırdıktan 
sonra 95 kilo kaldırarak bronz madalya ka-
zandı. Milli sporcumuz Narin, silkmede ise 
122 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sa-
hibi oldu. Toplamda ise 217 kilo ile gümüş 
madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

DUDU: BAŞACAĞINA İNANIYORDUK
Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel 

Dudu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Öğrencimiz Dilara Narin’in başaracağına 
canı gönülden inanıyorduk. Fiji’de yapılan 
Dünya Halter Şampiyonası’nda  2 gümüş, 
1 bronz olmak üzere 3 madalya kazanan 
öğrencimiz Dilara Narin’i tebrik ediyor, bu 
başarıda emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum. Ülke olarak böyle başarılara çok 
ihtiyacımız var. Konya Spor Lisesi olarak 
böyle bir başarıya imza atan öğrencimiz Di-
lara Narin, bizleri gururlandırmış ve mutlu 

etmiştir. Dilara, hem okulumuzun hem de 
Konya’mızın gururusun. Başarın tesadüf 
değil. Planlı, programlı ve başarıya inana-
rak çalışmanın güzel sonuçlar getirdiğini 

hepimiz gördük. Öğrencimizi, ailesini ve 
antrenörlerini tebrik ediyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor, gençlere önem veriyor
Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Kü-

me’de şampiyon olan ve 1 yıl aradan 
sonra yeniden Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselen Ereğlispor’da transfer çalış-
maları devam ediyor. Yeni sezon öncesi 
çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten 
yeşil beyazlı takım, ilk olarak iç transfere 
yöneldi. Teknik Direktör Himmet Kök ve 
yönetim kurulunun çalışmaları kapsa-
mında geçtiğimiz sezon takım bulunan 
ve yeni sezonda da takımda kalması 
istenen oyuncular ile anlaşma sağlandı. 
Bunun dışından Ereğlispor, altyapıda for-
ma giyen genç oyuncuları da kadrosuna 
dahil ederek, yeni sezon öncesi gençlik 
aşısı yaptı. 2019-2020 sezonunda ses 
getirecek bir Ereğlispor kurmak istedikle-
rini belirten kulüp başkanı Bilgin Kamış, 
transferi bu düşünce ile yürüttüklerini 
ifade etti. 

FUTBOL OKULU PROJESİ BAŞLADI
Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselen ve 

altyapıdan da oyuncu yetiştirme çalışma-
larını yürüten Ereğlispor, ilçe genelindeki 
yetenekli gençlerin takıma kazandırılma-
sı için ‘Futbol Okulu Projesi’ başlattı. Bu 
kapsamdan Ereğli’de bulunan okulları 
ziyaret eden Teknik Direktör Himmet Kök 
ve yardımcı antrenör Uğur Nas, buradaki 
yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi için 
yetkililerle görüşmeler yaptı. Bütün okul-
lardan olumlu dönüşler alan Ereğlispor 
Kulübü, kısa süre içinde bu projenin 
meyvelerini toplamayı hedefliyor. 

SES GETİRECEK BİR KADRO
İç transferde sıcak saatlerde geçi-

ren Ereğlispor’da Kulüp Başkanı Bilgin 
Kamış, yaptığı açıklamalarda Ereğli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile gö-
rüşme gerçekleştirdiklerini ve aynı hedef 

üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Kamış, 
“Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirerek 
Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldik. Yeni 
sezonda da futboluna ve karakterine gü-
vendiğimiz futbolcularla görüşme kararı 
aldık. Birçoğu ile görüştük ve anlaştık. 
İnşallah yeni sezonda beraber mücade-
le etme imkanı bulacağız. Anlaştığımız 
oyuncuların BAL’a yükselmede büyük 
katkılarının olduğunu biliyoruz. İnşallah 
en kısa zamanda iç transferde görüşe-
mediğimiz arkadaşlar var, onlarla da 
görüşüp dış transfere yönelmek ve 2019-
2020 sezonunda ses getirecek ve Ereğ-
li’yi en iyi şekilde temsil edecek bir kadro 
kurmayı hedefliyoruz. Bu transfer görüş-
melerinde bize imkan sunan Belediye 
Başkanımız Sayın Hüseyin Oprukçu’ya 
teşekkür ederiz” dedi.  
n SPOR SERVİSİ
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Tarihi kongre!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor dün tarihi bir kongreye imza attı. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hilmi Kulluk yönetimi yeniden göreve seçildi. 

Tek liste ile yapılan genel kurulda kulübün borcu 61 milyon lira olarak açıklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından 
Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk 
olağanüstü genel kurul toplantısında gü-
ven tazeledi. Kulübün net borcu 60 milyon 
482 bin lira olarak açıklandı. 

Selçuklu Kongre Merkezindeki Kon-
yaspor Kulübü olağanüstü genel kurul top-
lantısı 412 delegenin katılımıyla çoğunluk 
sağlanarak gerçekleşti. 

Toplantıda yönetim kurulu raporunun 
ardından gelir gider raporu ve bilançolar 
okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 
482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız 
denetim raporu da delegelere sunuldu. 
Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birli-
ği ile kabul edildi. 

Tek listenin yer aldığı genel kurulda 
açık oylama ile Hilmi Kulluk başkanlı-
ğındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile 
seçildi. 

EN AZ BORCU OLAN

 KULÜPLERDEN BİRİYİZ 
Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kul-

luk yaptığı konuşmada, Türkiye’de en az 
borcu bulunan kulüplerden biri olduklarını 
söyledi. Göreve geldikleri andan itibaren 
şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket et-
tiklerini dile getiren Kulluk, “Hesabını 
veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmadık. 
Bütün aldığımız her şey kayıt altındadır. 
İsteyen bütün delegeler gelip kulüpte 
yapılan harcamaları inceleyebilir. Şu an 
Türkiye’de en az borcu olan kulüplerden 
biri Konyaspor’dur, inanın. Trabzonspor, 
Beşiktaş, Galatasaray’ın borcuna bakın 
yine bizim borcumuz çevrilebilir durumda. 
Bizim tek yürek olup sponsorla reklamla 
gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler 
Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da 
toplantı var deniliyor. Toplantının gün-
demi yayıncı kuruluşun ödeme talebini 
görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş 

çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben 
satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir 
hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’na verdiği teminatı yakarsa zararı 
daha az oluyor, devam ederse zararı daha 
çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o 
gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye 
gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı ku-
ruluş onlarda çıkmak istiyor. Bu diğer 18 
kulüp içinde geçerli” diye konuştu. 

Konyaspor’da yeni yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu; 

“Hilmi Kulluk, Selçuk Aksoy, Cela-
lettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman 
Koçak, Mustafa Aydınalp, Zahir Renkli-
bay, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup 
Sarıtaş, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateş-
li, Mehmet Güven Öten, Fuat Kunduracı, 
Abdülkerim Selek, Ali Kemal Işıkçeviren.” 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİLENDİRİLMESİ 

Konyaspor’da yapılan kongre öncesin-

de  yapılacak tüzük değişikliği hakkında 
bilgilendirme mesajları atıldı ve resmi 
internet sitesinden yapılacak değişiklikle-
rin incelenmesi istendi.  Yapılan oylama 
sonunda  tüzük değişikliği de kabul edildi. 
Yapılan değişiklikler ana başlıkları ile şu 
şekilde:

Konyaspor Kulübü Derneği Genel Ku-
rulu 3 yılda bir Mart ayında yapılırken artık  
3 yılda bir Mayısta yapılması, Yönetim ku-
rulu 21 asil 21yedek üyeden oluşma mad-
desi   bir başkan 15 asil üye 15 yedek üye 
olarak değişitirildi. Borçlanma ile ilgili de 
değişiklik yapılan oylama ile kabul edildi.

ŞİRKETLEŞME YETKİSİ 
YÖNETİME VERİLDİ

 Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel 
Kurulunda  futbol branşının Konyaspor 
Anonim Şirketine aktarılması yetkisi de 
yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna 
verildi. n SPOR SERVİSİ

Genel kurul 
göz kamaştırdı 

Konyaspor’un gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul 
kurumsallığı ile göz doldurdu. Spor salonlarında yapılan 
amatör genel kurullara alışık olan Konyaspor’un dün ger-
çekleştirdiği genel kurul camianın büyüme adına aldığı 
mesafeyi göstermesi için önemli bir örnek teşkil etti. 520 
delegeden 420’si genel kurulda hazır bulundu. Çoğunlu-
ğun sağlanması ile birlikte genel kurul salonunun ambi-
yansı büyük camiaları aratmadı.

Gerginlik yaşanmadan tek liste ile gerçekleştiren ge-
nel kurulda yönetimin hazırlığı delegelerin takdirini topla-
dı. n SPOR SERVİSİ

Ali Turan ve 
Çamdalı kalıyor 

Konyaspor 2. başkanı Selçuk Aksoy genel kurul sonra-
sı önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yentime başarılar 
dileyen Aksoy, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Riad 
Bajic’i kadromuza kattık. Birkaç transfer daha yapacağız. 
Kampa kadar transferleri bitirmeye çalışıyoruz.

Takımdan ayrılacak isimler olacak. Ali Çamdalı ve Ali 
Turan gelecek sezon bizimle olacak” ifadelerini kullandı.
 n SPOR SERVİSİ

Stadyumun ismi 
değişsin isteği 

Konyaspor’un genel kurulunda stadyum ismi de 
gündeme geldi. Bir delege başkan Hilmi Kulluk’tan stad-
yumun isminin değiştirilmesini istedi. Konya’nın bazı 
çevreler tarafından Mustafa Kemal Atatürk düşmanı ola-
rak gösterildiğini belirtilirken, yeni stadyumun isminin 
eskiden olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olması 
gerektiği belirtildi.

Konyaspor başkanı Hilmi Kulluk bu konunun kendi 
inisiyatifinde olmadığını ancak gerekli yerlere öneriyi gö-
türeceğini söyledi.  n SPOR SERVİSİ

Yönetimde isim değişiklikleri yapıldı 
Konyaspor’da Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim 

kurulu listesi belli oldu. Yönetim, kulüp başkanı haricinde 14 ki-
şiden oluşuyor.

İSİMLER ŞU ŞEKİLDE 
Hilmi Kulluk (Başkan)Selçuk Aksoy (İkinci Başkan) Mustafa 

Aydınalp, Güven Öten Mehmet Günbaş, Celalettin Yılmaz, Os-
man Koçak, Zahir Renklibay, Bünyamin Sarıtaş, Uğur Öncan, 
Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Fuat Kunduracı, Abdülkerim 
Selek, Ali Kemal Işıkçeviren.

YÖNETİME YENİ İSİMLER 
Konyaspor’da 4 isim yönetime girdi. Yeşil-beyazlı ekipte geç-

miş dönemlerde de yöneticilik yapmış isimlerden Güven Öten, 
yeni listede yer aldı. Öten’in haricinde Fuat Kunduracı, Abdülke-
rim Selek ve Ali Kemal Işıkçeviren de listede kendine yer buldu.

YÖNETİMDEN ÇIKANLAR
Konyaspor’da birçok önemli isim liste dışında kaldı. Baş-

kan Vekili Enes Ünlüler’in yanı sıra başkan yardımcıları Abbas 
Kılınç ve Okay Tınkır ile Recep Çınar, Mehmet Güney, Mehmet 
Tosunoğlu, Muzaffer Eğerci, Dursun Kabakçıoğlu, ve Hüsamettin 
Küçükmeral ve Gültekin Zeren yeni listede yer almayan isimler 
oldu.
n SPOR SERVİSİ

Eski başkan Yılmaz’dan 
birlik beraberlik çağrısı

Konyaspor’da gerçekleştirilen genel kurulda bir ön-
ceki yönetimin yönetim kurulu başkanı Fatih Yılmaz da 
söz aldı. Konyaspor’un 2011 yılından itibaren çok zorlu 
süreçlerden geçtiğini belirten eski başkan Fatih Yılmaz, 
“2011 yılında sayın Ahmet Şan ile birlikte zor şartlarda 
görevi devraldık. Zamanla hayal bile edemeyeceğimiz 
başarıları yakaladık. Bunu birlik ve beraberlik ile gerçek-
leştirdik. Yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum. Kimseyi küstürmeden, ötekileştir-
meden çalışacaklarına inanıyorum. Birlik ve beraberlik 
olursa ancak başarı gelir’ dedi.  n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor’un borcu 60 milyon lira
Konyaspor’un spekülasyonlara maruz kalan 

borç konusu netleşti. Yapılan genel kurulda kulübün 
içinde bulunduğu mali durum bütün çıplaklığı orta-
ya konuldu. Genel kurulda ibra edilen mali tabloya 
göre Konyaspor’un toplam borcu 60 milyon lira.

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da 
gerçekleştirilen genel kurulda kulübün borcu da 
açıklandı. Anadolu Kartalı’nın toplam borcu 71 mil-
yon 556 bin lira olduğu ortaya çıktı. Kulübün kasa-
sında bulunan varlıklar ve alacaklar toplamı ise 11 
milyon 74 bin olarak gerçekleşti. Borç alacak farkı 
ise 60 milyon 482 bin.

ZARAR 26 MİLYON
Öte yandan Konyaspor’un yıllık bilançosu da 

olağanüstü genel kurulda delegelere sunuldu. 
Yönetimin delegelere sunduğu bilgilere göre Kon-
yaspor geçen sezon 165 milyon lira gelir elde etti. 
Göreve gelinen dönemden itibaren gerçekleşen gi-
derler ise 191 milyon lira olarak gerçekleşti. Yıllık 
zarar ise 26 milyon lira.

Yıllık zararın en önemli sebebinin kur farkları ve 
mali giderler olduğu açıklandı.
  n SPOR SERVİSİ


