
Gelecek nesiller 
için önemli

Yeniliğin yolunu
açan kahraman!

Obruk sayısı 
daha da artacak!

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, toplamda 6.5 milyon 
liraya mal olacak BİLSEM Pro-
jesi için, “Gelecekte ülkemize 
ve milletimize katkı sağlayacak 
nesiller yetiştirilmesi açısından 
önemli” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

TYB Konya Şubesi’nin haftalık 
konferanslarının konuğu Şair 
Yazar Dr. İbrahim Demirci oldu. 
Demirci, Sezai Karakoç’un 
Şeyh Galib’i yeniliğin yolunu 
açacak ilk kahraman olarak 
sunduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karapınar bölgesinde özellikle 
son yıllarda üst üste meydana 
gelen ve sayıları 300’ü aşan 
obruklar bölge halkını tedirgin 
ediyor. Prof. Dr. Fethullah Arık, 
doğal jeolojik bir olay olan 
obrukların sayısının artmasının 
beklendiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

GAZYAĞCI, LEZZETİYLE 
EN GÜZEL DURAK!

61 HEKTAR ALAN 
SULANABİLECEK

Konya’nın vazgeçilmezi oldu 

Büyükşehir’den tarıma destek

Gazyağcı Furun Ke-
bapçısı, Konyalının ve 
Konya dışından gelen 
misafirlerin vazgeçil-
mez adresi oluyor. 
Gazyağcı Furun Kebabı 
Sahiplerinden Hüseyin 
Çınalı, kendilerini ter-
cih eden misafirlerine 
teşekkür etti.

Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası 
31 ilçede 172 
sulama yatırımı 
yapan Büyükşe-
hir Belediyesi, 
Selçuklu Yükse-
len Mahallesi’n-
de de 61 hektar 
alanı sulayacak 
gölet yapıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya SMMMO’da 
23. Olağan Genel 

Kurul gerçekleştirildi. 
5 adayın yarıştığı 

seçimlerde başkanı 
seçmek için yeterli 

çoğunluk sağlanamadı. 
Buna göre başkan 

adaylarının birleşerek 
başkanı seçmesi 

bekleniyor 

EN FAZLA OYU ÖZSELEK ALDI
5 adayın olduğu ve renkli bir seçim sürecinin 
yaşandığı Konya SMMMO’da alınan sonuca 
göre başkan belirlenemedi. Toplam 2 bin 411 
delegenin bulunduğu seçimlerde bin 793 oy 
kullanıldı. Çarşaf listeyle gidilen seçimlerde 
Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı Seyit Fa-
ruk Özselek 565 oy, Meslekte Gelişim Grubu 
Başkan Adayı Abdil Erdal 530 oy, Meslekte De-
ğişim Grubu Başkan Adayı Celal Emiroğlu 333 
oy, Meslekte Dayanışma Grubu Adayı İbrahim 
Paparacı 212 oy ve Meslekte İlke Grubu Baş-
kan Adayı İbrahim Pekperdahcı 132 oy aldı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SEÇECEKLER
Seyit Faruk Özselek’in listesinden 3, Abdil Er-
dal’ın listesinden 2, İbrahim Paparacı’nın liste-
sinden 1, Celal Emiroğlu’nun listesinden 1 kişi 
yönetime girdi. Ancak başkan seçilebilmesi 
için Adaylardan birinin listesinden en az 4 ismi 
yönetim kuruluna çıkarması gerekiyordu. Ye-
terli çoğunluk sağlanamadığı için Başkan se-
çilemedi. Başkan seçilebilmesi için adayların 
birleşmesi gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün 
içinde adayların yapacağı görüşmeler netice-
sinde gerekli birleşmenin sağlanarak başka-
nın seçilmesi bekleniyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan, 
evlerden dönüştürülen mekanlarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan 

tarihi Sille Mahallesi, eski camileri, mağaraları ve mezarlarıyla açık 
hava müzesi gibi Sille’nin Osmanlı döneminde önemli bir kültür ve 

ticaret merkezi olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Hasan Bahar, “Böylesi 
güzelliklerimizi yeterince tanıtır, kültürünü, tarihini, doğasını anlatırsak, 

bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekebiliriz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

04 Lise öğrencileri 
bilim sergisi açtı 05 Beyşehir Gölünde 

av yasağı sona erdi 06 20 dakika içinde 
4 dorse çaldılar!
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Konya Mahmut Sami Rama-
zanoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi mezuniyet töreninde 
konuşan TİMAV Genel Baş-
kanı Öksüz, “İmam hatiplilik 
sadece sıralardan ibaret 
bir eğitim modeli değildir. 
İmam hatiplilik aynı zaman-
da aşkımızın, gönlümüzün 
coşkunluğudur, gönüller 
deryasında yaşanılan özel 
bir misyondur” dedi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

Çelik Motorlu Araçlar AŞ, farklı zaman 
dilimlerinde düzenlediği cazibeli kam-
panyalarla sıfır araç sahibi olmak is-
teyenlerin odak noktası haline geliyor. 
Haziran ayında sıfır araçlarda yeni bir 
kampanya ile sıfır araç sahibi olmak 
isteyenleri karşıladıklarını belirten 
Çelik Motorlu Araçlar AŞ Satış Müdürü 
Bülent Tutar, Renault ve Dacia’nın 
binek ve ticari modellerinde uygulanan 
bu kampanya ile isteyen herkesin sıfır 
araç sahibi olabileceğini belirtti.   
n HABERİ SAYFA 2’DE

İmam hatiplilik gönüller deryasıdırSıfır araç sahibi olabilirsiniz!

‘Hayatımın sınavı’ dedi,
gözyaşlarını tutamadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Mareşal Mustafa Kemal 
Ortaokulu’nda girecek olan öğrenci, geç kalınca sınava 

alınmadı. Öğrenci, “Bu benim hayatımın sınavı” diyerek 
gözyaşı döktü. n SAYFA 7’DE

Açık hava müzesi!

Birleşerek seçecekler!
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Farklı zamanlarda düzenlediği kampanyalarla sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin cazibe merkezi haline gelen Renault ve 
Dacia Yetkili Bayii Çelik Motorlu Araçlar AŞ, Haziran ayına özel olarak tüm modellerde kampanya başlattı

Çelik Motorlu Araçlar’da
kaçırılmayacak fırsatlar
Renault ve Dacia marka araçla-

rın tüm modellerinin Konya’daki tek 
yetkili satış ve servis bayisi olan Çe-
lik Motorlu Araçlar AŞ, farklı zaman 
dilimlerinde düzenlediği cazibeli 
kampanyalarla sıfır araç sahibi ol-
mak isteyenlerin odak noktası haline 
geliyor. Haziran ayında sıfır araçlar-
da yeni bir kampanya ile sıfır araç sa-
hibi olmak isteyenleri karşıladıklarını 
belirten Çelik Motorlu Araçlar AŞ 
Satış Müdürü Bülent Tutar, Renault 
ve Dacia’nın binek ve ticari model-
lerinde uygulanan bu kampanya ile 
isteyen herkesin sıfır araç sahibi ola-
bileceğini belirtti. 

40 BİN TL PEŞİNATLA MEGANE 
SEDAN SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ
Haziran ayına özel olarak dü-

zenlenen kampanyalar hakkında 
bilgi veren Çelik Motorlu Araçlar AŞ 
Satış Müdürü Bülent Tutar, “Hazi-
ran ayında Renault Megane Sedan 
avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli 
finansman seçenekleri Çelik Motorlu 
Araçlar AŞ Renault yetkili satıcısın-
da sizleri bekliyor. 2019 model yılı 
Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg 
modelinin perakende satın alımın-
da uygulanan 102 bin 900 TL fiyat 
ile geçerlidir. Artan Ödemeli kredi 
kampanyası ile 40 bin TL’den başla-
yan peşinat ve yıllık yüzde 17 taksit 
artışları ile birinci yıl aylık bin 994 TL, 
ikinci yıl aylık 2 bin 333 TL, üçüncü 
yıl aylık 2 bin 730 TL ve dördüncü 
yıl aylık 3 bin 194 TL taksit ödeme 
fırsatlarından yararlanabilirsiniz. 
Artan ödeme seçeneği için yüzde 
2,09 faiz oranı Çelik Motorlu Araçlar 
A.Ş. Renault yetkili satıcısında  siz-
leri bekliyor. Kampanya 30 Haziran 
2019 tarihine kadar geçerlidir. Daha 
fazla kredi tutarı veya vade seçenek-
leri sunduğumuz çok avantajlı faiz 
oranları için Çelik Motorlu Araçlar 
AŞ Renault yetkili satıcısında sizleri 
bekliyoruz” dedi. 

3 BİN TL TAKSİTLE, 
KADJAR SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Avantajlı fiyatlar ve artan öde-
meli finansman seçenekleriyle bü-
yük kolaylıklar sunulduğunu dile 
getiren Çelik Motorlu Araçlar AŞ 
Satış Müdürü Bülent Tutar, “Hazi-
ran ayında Renault Kadjar avantajlı 
fiyatlar ve artan ödemeli finansman 
seçenekleri ile tüm yetkili satıcıları-
mızda sizleri bekliyor. 2019 model 
yılı Kadjar Touch 1.3 TCe 140 Bg 
modelinin perakende satın alımın-
da uygulanan 158 bin 250 TL fiyat 
ile geçerlidir. Artan Ödemeli kredi 
kampanyası ile 65 bin TL’den baş-
layan peşinat ve yıllık yüzde 17 tak-
sit artışları ile birinci yıl aylık 2 bin 
944 TL, ikinci yıl aylık 3 bin 445 TL, 
üçüncü yıl aylık 4 bin 31 TL ve dör-
düncü yıl aylık 4 bin 716 TL taksit 
ödeme fırsatlarından yararlanabilir-
siniz. 

30 BİN TL PEŞİNET VE 
BİN 500 TL TAKSİTLE CLİO

Renault Clio için düzenlenen 
kampanyalardan da örnek veren 
Tutar, “2019 model yılı Clio HB Joy 
1.2 75 bg modelinin perakende sa-
tın alımında uygulanan 76 bin 400 
TL fiyat ile geçerlidir. Artan Ödemeli 
kredi kampanyası ile 30 bin TL’den 
başlayan peşinat ve yıllık yüzde 17 
taksit artışları ile birinci yıl aylık bin 
471 TL, ikinci yıl aylık bin 722 TL, 
üçüncü yıl aylık 2 bin 14 TL ve dör-
düncü yıl aylık 2 bin 357 TL taksit 
ödeme fırsatlarından yararlanabilir-
siniz. 
CAPTUR’DA AVANTAJLI FİYATLARIN 

YANINDA +1 YIL GARANTİ VAR 
Haziran ayında Renault Cap-

tur’un avantajlı fiyatlar ve artan 
ödemeli finansman seçenekleri ile 
Çelik Motorlu Araçlar AŞ’de yeni 
sahiplerini beklediğini belirten Bü-
lent Tutar, “2019 model yılı Captur 
Touch 1.5 dCi 90 bg modelinin pera-
kende satın alımında uygulanan 140 
bin 250 TL fiyat ile geçerlidir. Artan 
Ödemeli kredi kampanyası ile 65 
bin TL’den başlayan peşinat ve yıl-
lık yüzde 17 taksit artışları ile birinci 
yıl aylık 2 bin 375 TL, ikinci yıl aylık 
2 bin 778 TL, üçüncü yıl aylık 3 bin 
251 TL ve dördüncü yıl aylık 3 bin 
803 TL taksit ödeme fırsatlarından 
yararlanabilirsiniz.

TİCARİ ARAÇLARA ÖZEL YÜZDE 0 
VE YÜZDE 0,99 FAİZ FIRSATI 

Haziran ayında düzenlenen 
kampanyaların binek araçlarla sınırlı 
kalmadığını ve ticari araç modelleri 
için de avantajlı kampanyalar sun-
duklarını dile getiren Çelik Motorlu 
Araçlar AŞ Satış Müdürü Bülent 
Tutar, “Haziran ayında, tüm Re-
nault hafif ticari araç modellerinin 
satın alımlarında, maksimum 24 
bin TL’ye kadar 12 ay vade (Aylık 
TMO; yüzde 0.80, Yıllık TMO; yüz-
de 10.01) seçeneği için yüzde 0 sabit 

faiz oranı, maksimum 60 bin  TL’ye 
kadar 12 ay vade (Aylık TMO; yüz-
de 1.36, Yıllık TMO; yüzde 17.61) 
seçeneği için yüzde 0,99 sabit faiz 
oranı, Çelik Motorlu Araçlar AŞ’de. 
Finansman kampanyaları, Kangoo, 
Master ve Trafic modellerinin satın 
alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı 
finans kuruluşunun şartlarına bağ-
lıdır. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır 
ve 30 Haziran tarihinde bu kampan-
yamız da sona erecektir. Daha fazla 
kredi tutarı veya vade seçenekle-
ri sunduğumuz çok avantajlı faiz 
oranları için Çelik Motorlu Araçlar 
AŞ Renault yetkili satıcısında sizleri 
bekliyoruz” dedi.

GÜNLÜK 59,90 TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA DACİA DUSTER 

Çelik Motorlu Araçlar AŞ’nin 
sunduğu kampanyaların sadece 
Renault markası ile sınırlı kalmadı-
ğını Dacia’da da cazip kampanyalar 
üretildiğini dile getiren Çelik Motor-
lu Araçlar AŞ Satış Müdürü Bülent 
Tutar, günlük 59,90 TL’den başla-
yan taksitlerle Dacia Duster sahibi 
olmanın Çelik Motorlu Araçlar AŞ’de 
mümkün olduğunu söyledi. Bülent 
Tutar, “İlgili tutar, 2019 model yılı 
Duster Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2 
modelinin perakende satın alımında 
uygulanan 91 bin 900 TL fiyat ile 
geçerlidir. Artan Ödemeli kredi kam-
panyası ile 36 bin TL’den başlayan 
peşinat ve yıllık yüzde 17 taksit ar-
tışları ile birinci yıl aylık bin 775 TL, 
ikinci yıl aylık 2 bin 77 TL, üçüncü yıl 
aylık 2 bin 430 TL ve dördüncü yıl 
aylık 2 bin 843 TL taksit ödeme fır-
satlarından yararlanabilirsiniz. Artan 
ödeme seçeneği için yüzde 2,09 faiz 
oranı Çelik Motorlu Araçlar AŞ’de 
sizleri bekliyor. Günlük ödemeler, 
aylık ödemelerin 30’a bölünmesi ile 
bulunmuştur. Belirtilen kampanya 
koşulları, farklı peşinat ve günlük 
ödeme tutarları ile tüm versiyonlar-
da geçerlidir. Bu kampanyamız da 

30 Haziran 2019 tarihine kadar ge-
çerlidir” dedi. 

GÜNLÜK 39,90 TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA DACİA SANDERO 
Dacia’nın Sandero modeli için ise 

günlük 39,90 TL’den satın alınabi-
lecek bir kampanya düzenlendiğini 
dile getiren Tutar, “İlgili tutar, 2019 
model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 
75 bg modelinin perakende satın alı-
mında uygulanan 71 bin 400 TL fiyat 
ile geçerlidir. Artan Ödemeli kredi 
kampanyası ile 33 bin TL’den başla-
yan peşinat ve yıllık yüzde 17 taksit 
artışları ile birinci yıl aylık bin 190 TL, 
ikinci yıl aylık bin 392 TL, üçüncü yıl 
aylık bin 628 TL ve dördüncü yıl aylık 
bin 905 TL taksit ödeme fırsatların-
dan yararlanabilirsiniz. Artan ödeme 
seçeneği için yüzde 1,99 faiz oranı ile 
Çelik Motorlu Araçlar AŞ’de sizleri 
bekliyor” diye konuştu. 

GÜNLÜK 49,90 TL’DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA DACİA DOKKER 

Dacia’nın Dokker modelinde de 
günlük 49,90 TL taksitle satın alma 
imkanı sunduklarını kaydeden Çelik 
Motorlu Araçlar AŞ Satış Müdürü 
Bülent Tutar, “İlgili tutar, 2019 mo-
del yılı Dokker Ambiance 1.5 dCi 
90 bg modelinin perakende satın 
alımında uygulanan 84 bin 250 TL 
fiyat ile geçerlidir. Artan Ödemeli 
kredi kampanyası ile 38 bin TL’den 
başlayan peşinat ve yıllık yüzde 17 
taksit artışları ile birinci yıl aylık bin 
470 TL, ikinci yıl aylık bin 720 TL, 
üçüncü yıl aylık 2 bin 12 TL ve dör-
düncü yıl aylık 2 bin 354 TL taksit 
ödeme fırsatlarından yararlanabi-
lirsiniz. Artan ödeme seçeneği için 
yüzde 2,09 faiz oranı Çelik Motorlu 
Araçlar AŞ’de sizleri bekliyor. Daha 
fazla kredi tutarı veya vade seçenek-
leri sunduğumuz çok avantajlı faiz 
oranları için Çelik Motorlu Araçlar 
AŞ Renault yetkili satıcısında  sizleri 
bekliyor” ifadelerini kullandı.
n RASİM ATALAY

Çelik Motorlu Araçlar AŞ Satış Müdürü Bülent Tutar, Renault ve Dacia’nın 
tüm modellerinde Haziran ayına özel olarak uygulanan kampanyalar hakkında bilgi verdi.
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Konya SMMMO’da 23. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Renkli bir seçim süreci yaşayan ve 5 adayın yarıştığı seçimlerde başkanı seçmek için yeterli 
çoğunluk sağlanamadı. Buna göre önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle başkan adaylarının birleşerek başkanı seçmesi bekleniyor 

Başkan için birleşecekler!
Konya Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavirler Odası’nda (SMMMO) seçim he-
yecanı yaşandı. Konya SMMMO Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen 23. Olağan 
(Seçimli) Genel Kurul Toplantısı’yla se-
çime giden Konya SMMMO, 3 yıl görev 
yapacak yeni başkanını seçti. Yapılan 
Genel Kurul Toplantısı’na Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin 
Kara, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, 
TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan, 
İyi Parti İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, MHP 
Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaarslan, 
Konya Sakatlar Derneği Başkanı Ahmet 
Mıhçı, oda üyeleri ve davetliler katıldı. 

KOALİSYONLA BELİRLENECEK 
5 adayın olduğu ve renkli bir seçim 

sürecinin yaşandığı Konya SMMMO’da 
alınan sonuca göre başkan belirlenemedi. 
Toplam 2 bin 411 delegenin bulunduğu 
seçimlerde bin 793 oy kullanıldı. Çarşaf 
listeyle gidilen seçimlerde Meslekte Birlik 
Grubu Başkan Adayı Seyit Faruk Özselek 
565 oy, Meslekte Gelişim Grubu Başkan 
Adayı Abdil Erdal 530 oy, Meslekte Deği-
şim Grubu Başkan Adayı Celal Emiroğlu 
333 oy, Meslekte Dayanışma Grubu Ada-
yı İbrahim Paparacı 212 oy ve Meslekte 
İlke Grubu Başkan Adayı İbrahim Pek-
perdahcı 132 oy aldı. Alınan oylara göre 
Yönetim Kuruluna; Seyit Faruk Özse-
lek’in listesinden 3, Abdil Erdal’ın listesin-
den 2, İbrahim Paparacı’nın listesinden 1, 
Celal Emiroğlu’nun listesinden 1 kişi yö-
netime girdi. Ancak başkan seçilebilmesi 
için Adaylardan birinin listesinden en az 4 
ismi yönetim kuruluna çıkarması gereki-
yordu. Buna göre yeterli çoğunluk sağla-
namadığı için Başkan seçilemedi. Başkan 
seçilebilmesi için adayların birleşerek ye-
terli çoğunluğun sağlanması gerekiyor. 
Önümüzdeki birkaç gün içinde adayların 
yapacağı görüşmeler neticesinde gerekli 
birleşmenin sağlanarak başkanın seçil-
mesi bekleniyor. 
STK’LARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER 

23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. Adayların ortak teklifiyle 
Divan Kurulu Başkanlığı’na TÜRMOB Yö-
netim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 
Eray Mercan seçilirken Divan Üyelikleri-
ne ise; SMMM Nevbahar Çolak Tosun, 
SMMM Mustafa Sırrı Demirel, SMMM 
Ömer Doğdu, SMMM Yasemin Çağman 
ve SMMM Yusuf Güden seçildi. Divan 
Kurulu’nun oluşturulmasının ardından 
konuşmalara geçildi. Vali Yardımcısı Meh-
met Aydın, yaptığı konuşmada, STK’ların 
önemine dikkat çekti. Aydın, “Birey dev-
lete ulaşmada bazen güçlük çekebilir. 
Bunun için biraz büyümek lazım. Meslek 
gurupları olabilir, hemşehri gurupları ola-
bilir. Sivil toplum olacak kendilerini kabul 
ettirecekler. Demokrasilerde olmazsa ol-
maz siyasi partiler ve STK’lardır. Sorun-
larımızın tespiti ve çözüm üretilmesi eğer 
STK’lar olmazsa sorun olur. Burada ortak 
sorunları ortaya koyup, devletle ilişkimizi 
bu anlamda sağlayacağız. Türkiye’deki 
en önemli konulardan biri bu STK’lara 
sahip çıkılamaması. Bu anlamda bireyler 
olarak STK’lara üye olup sahip çıkmamız 
gerekiyor. Genel Kurul’un hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
kendisinin de Konya SMMMO üyesi ol-
duğunu hatırlattı. Mesleğin sorunlarını 
iyi bildiğini ve bu sorunların çözümü nok-
tasında TBMM’de çaba sarf ettiğini dile 
getiren Kara, şunları söyledi, “Milletve-
kili olduğum ilk gün mesleğim adına ne 
yapabilirim diye düşündüm. Çünkü 18 
yıldır bu mesleğin içindeyim. Bu sıkıntı-
ları sizlerle ben de yaşıyorum. İlk olarak 
araştırma önergesi verdim ve Türkiye’nin 
her yerinden sorunlarla ilgili bilgiler geldi. 
Ben mesleğimle ilgili sorunları dile getir-
meye ve meslektaşlarımın sesi olmaya 
yemin ettim ve bu konuda elimden geleni 
yapacağım. Mesleğimizle ilgili bazı sorun-
ları maddeler halinde Değerli Milletve-
kilimiz Mustafa Kalaycı’nın önderliğinde 
gelecek haftaki Plan Bütçe Komisyonu’n-
da gündeme getireceğiz. İnşallah mesle-

ğimiz adına hayırlı gelişmeler olacak.” İyi 
Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu 
ise, hem avukatların hem de serbest mu-
hasebeci mali müşavirlerin toplumun çok 
önemli bir kısmını ifade ettiğini söyledi. 
“Bu meslek gurupları aynı zamanda bir 
kanaat önderleri, STK’larda güvenilen 
ve yetki teslim edilen insanlardır” diyen 
Tozoğlu, “Benim bir tavsiyem var; Dev-
leti idare edenler her zaman birbiriyle 
kavga eden iki gurubun varlığıyla mem-
nun olurlar. O yüzden avukatlar ve mali 
müşavirler birbirleriyle kavga etmekten 
vazgeçmeliler. Güç birliği yapmak lazım, 
sorunları birlikte çözmek lazım” şeklinde 
konuştu. 

BAŞARDIK YİNE BAŞARACAĞIZ 
Konya SMMMO Başkanı ve Meslek-

te Birlik Grubu Başkan Adayı Seyit Faruk 
Özselek yaptığı konuşmada, 3 yıllık baş-
kanlık sürecindeki faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. “Üstesinden gelinemeyecek 
sorunlar gündeme alınmazlar. Biz bugün 
burada hangi konuyu gündeme alıyorsak, 
her birinin üstesinden gelecek gücümüz 
ve azmimiz vardır” diyen Özselek, yeni 
bir gelecek ve yeni hedefler için yola 
çıktıklarını vurguladı. Hedeflerinin her 
zaman mesleklerini ve meslektaşlarını 
büyüyen ve gelişen bir yapıda tutmak 
olduğunun altını çizen Özselek, şunları 
söyledi, “Görevde olduğumuz süre içeri-
sinde sosyal faaliyetlere, mesleki gelişime 
ve eğitimlere, kamu kurum ve kuruluşla-
rıyla olan ilişkilerimize her zaman önem 
verilmiştir. Bir çok kurum ve kuruluşla 
istişareler yapılmıştır.  Bu durum oda-
mızın konumunu güçlendirmiş ve sorun 
çözen pozisyona taşımıştır. Özellikle iş 
dünyasında en çok danışılan kişi olarak 
mali müşavirler en önde gelmektedir.  
Biz birlikte başardık yine başaracağız. 
Yaptığımız faaliyetleri hep birlikte yaptık. 
Bu faaliyetlerin hepsinde değerli üyeleri-
mizin desteğini gayretini ve heyecanını 
gördük. Bunlar bizim enerjimiz oldu. Bu 
sayede hep daha iyi işler için kendimizde 
güç sizde ise o mutluluğu gördük. İstişa-
re ve meşveretten ödün vermedik. 2016 
yılından bugüne kadar yaptığımız başlıca 
faaliyetlere gelince; tüm çalışmalarımızla 
mesleğimizde yaşanan değişimlere ve 
gelişmelere ışık tutmayı amaçladık. 

HUZUR, GÜVEN VE 
MUTLULUK İÇİN YOLA ÇIKTIK 

3 yıldır oda başkanı olarak görev yap-
tığını hatırlatan Başkan Özselek, nezih bir 
topluluğun oluşturduğu bir odada görev 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

“Bu süreci birlikte yaşayacağız, hep 
birlikte en doğru kararı vereceğiz” diyen 
Başkan Özselek, üyelerden yeni dönem 
için destek istedi. Özselek konuşmasında 
şunları söyledi, “Bizden sadece üyelerimiz 
değil tüm Türkiye yeni bir vizyon istiyor.  
Bunun bilincindeyiz. Bu sizin ellerinizde 
şekillenecek. Unutmayalım ki, büyük işler 
ve önemli atılımlar, ancak birlikte çalışma 
ile ortak duygu ve düşüncelerle elde edi-
lebilir. Burada gördüğümüz gibi bizim en 
büyük gücümüz ve zenginliğimiz bu bir-
likteliğimizdir. 

Bu nedenle en büyük isteğimiz mes-
leğimiz ve meslektaşlarımızın anlaşılabil-
mesi, verdiği emeklerin karşılığını hem 
maddi hem de saygınlık şeklinde görebil-
mesidir.

Sizinle üç yıl boyunca hep çalıştık, 
ürettik yeni fikirlere odamızı büyüttük. 
Bugün yeni bir seçimle huzurlarınızda-
yız. Unutmayalım ki yeni bir seçim, yeni 
bir gelecek ve yeni bir anlayış demektir. 
Biliniz ki hepimizin kazanacağı bir senar-
yo var. Biz bu senaryoyu yazmaya tali-
biz. Eğer bizleri yetkili kılarsanız birlikte 
kazanan ve başarılı bir oda olarak fark 
oluşturacağız. Kaybeden yok kazanan 
Konya Serbest Mali Müşavirler Odası’dır. 
Kaybedenin olmayacağı bir başkanlık an-
layışını, meslekte birlik ruhunu yaşatarak 
sürdüreceğiz. Sadece Konya’da değil tüm 
Türkiye’de fark oluşturan bir oda olduk. 
Bunu tüm TURMOB bünyesindeki oda-
lara örnek olacak seviyeye getireceğiz. 
Konya mali müşavirler oda üyesi olmanın 
haklı gururunu ve onurunu yaşayacak-
sınız. Biz huzur, güven ve mutluluk için 
yola çıktık.”

ORTAK SORUNLARI 
ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 

Meslekte İlke Grubu Başkan Adayı 
İbrahim Pekperdahcı, seçim süreci bo-
yunca üyelerini gezerek hedeflerini an-
lattıklarını söyledi. Kendilerini anlatırken, 
üyelerin de istek ve şikayetlerini not al-
dıklarını dile getiren Pekperhancı, “Mes-
leğimizin önemi çok daha değerli hale 
geldi. Mesleğimizdeki bu değer ve kıyme-
ti daha da artırmak görevimiz. Hepimizin 
aşina olduğu ortak sorunlar üzerine çö-
züm önerilerimizle gideceğimizden asla 
şüpheniz olmasın. 2 bin 500 civarında 
üyesi olan Konya odamızın Türkiye gene-
lindeki meslek camiası içinde bulunduğu 
etkinliğinin artırılması, dirsek temasla-
rının daha etkili olmasının aşılması zor 
gibi görülen ortak sorunların giderilmesi 
adına çözüme ulaşmada çok daha fayda-
lı olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaları 
gençliğimizin verdiği enerji, çok kıymetli 
büyüklerimizin tecrübeleri ile birleştirip 
bir sinerjiye çevirmek istiyoruz. Sen ben 
yok biz varız diyerek birlik ve beraberlik 
sağlayarak sorunların aşılabileceğini dile 
getirdik” dedi. 

SAMİMİ OLALIM
Meslekte Değişim Grubu Başkan 

Adayı Celal Emiroğlu da, meslek tem-
silcilerin birçok isteği olduğuna değindi. 
Bunlardan birkaçını anlatan ve bu istek-
leri yerine getirmeyi vaat ettiklerini be-
lirten Emiroğlu şunları kaydetti, “İlçelere 
de gittim, 4-5 kere gittim. Arkadaşlar 
şunu istiyor: Atama ile değil seçimle ge-
len temsilci istiyoruz diyorlar. Temsilcilik 
seçimle gelmesi gerekir. Samimi olalım, 

samimi olmazsak bu mesleğin itibarını 
düşürürüz. Seçimden seçime, aidattan 
aidata aranan bir meslek üyesi olmak is-
temiyoruz. Seçimler yokken de halimizin 
hatırımızın sorulmasını istiyoruz. Gere-
ken yapılacaktır, yapılmalıdır. Herkese 
her zaman gidilecek, gidilmek zorunda. 
Biz birlikte çalışacağız, bu koltuğu otura-
rak değil gezerek dolduracağız. Yapılan 
eğitimleri ilçelere de götüreceğiz. Biz cid-
di araştırma yaparak, etüt ederek projeler 
sunmaya çalışıyoruz. Projelerin sanal de-
ğil ayağı yere basan projeler olması gere-
kiyor. Bu yönetim kuruluna bir bayan ar-
kadaşı getireceğiz. Krediyle yönetilen bir 
oda istemiyoruz.”

ETKİN TEMSİL İSTİYORUZ 
Meslekte Dayanışma Grubu Adayı 

İbrahim Paparacı, TÜMOB’daki temsil 
sorunlarına ve meslek yasasındaki sıkın-
tılara dikkat çekti. Bu konuların düzeltil-
mesi için gayret göstereceklerinin altını 
çizen Paparacı, şunları söyledi, “30 sene 
önce meslek yasasımızın içine konulan-
lar sadece 2007 yılında birkaç revize ile 
günümüze geldi. Artık 3568 sayılı yasa 
serbest muhasebeci mali müşavirlere 
yetmemekte. Ama baştan yazılır ama 
ciddi dokunuşlar olur bu yasanın revize 
edilmesi şart. 3 aydır sahalardayız. Bize 
gelen soru şu: Türkiye’de kaç tane ser-
best muhasebeci mali müşavir var? 100 
bin 105 bin. Kaç tane yeminli mali mü-
şavir var? 4 bin 800. Tezat burada baş-
lıyor. TÜRMOB çatısının 5 tane yeminli 
mali müşavir ve 4 tane serbest muha-
sebeci mali müşavirden oluşması bizim 
için bir eksidir. 108 bin serbest muha-
sebeci mali müşavir tahminen 1700 ci-
varı delegasyon sağlayacak, 4 bin 800 
yeminli mali müşavir tahminen 90 tane 
delegasyon sağlayacak. Burada bir tezat 
var. 1700 delegasyon ile neden oradaki 
temsilcilerimi seçemiyorum neden TÜR-
MOB çatısında bir serbest muhasebeci 
mali müşavir oturmuyor? Bunu sorgu-
lamamız lazım. Konya Mali Müşavirler 
Odası Türkiye genelinde 6. Büyük oda. 
Konya 30 senedir 2 defa TÜMOB nezdin-
de temsil edilmiş. Peki 3.’sünü ne zaman 
yapacağız? Konya odamız ne zaman de-
ğerlendirilecek? Biz meslek yasamızın 
serbest muhasebeci mali müşavirlerin 
de etkin bir şekilde temsil edilir hale 
getirilmesini istiyoruz. Haksız rekabet 
ve tahsilat sorunu var. Büro standartları 
projesini uygulamaya geçirmeliyiz. Mali 
tatil sorunu çözülmeli.”

MESLEĞİMİZİ BAŞARIYA 
ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ 

Meslekte Gelişim Grubu Başkan Ada-
yı Abdil Erdal da, Konya SMMMO’nun 
büyük bir aile olduğunu dile getirdi. “Bir 
taraftan ülkemize ekonomik anlamda 
katkı sunarken diğer taraftan milletimize 
hizmet vermekteyiz” diyen Erdal, mesleki 
zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi, 
“Mesleğimizin gereği olan hizmeti yerine 
getirirken birçok zorluklarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Angarya olarak tabir ettiğimiz 
birçok iş yüküne maruz kalıyoruz. İsteği-
miz meslektaşlarımızın gereksiz iş yükün-
den kurtularak, daha huzurlu ve rahat bir 
şekilde mesleklerini icra edebilmeleridir. 
Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve oda-
mıza en üst seviyede katkı sağlamak, 

hizmet etmek ve gelişim kazandırmak 
için yola çıktık. Hep birlikte odamızı ve 
mesleğimizi başarıya ulaştırmak istiyo-
ruz. Yaşadığımız zorlukları gidermek için 
yola çıktık. Eğer göreve gelirsek, bizlere 
vermiş olduğunuz güçle yola devam ede-
ceğiz.”

YARIŞA GİREN 5 ADAYIN 
LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU 

MESLEKTE İLKE GRUBU 
ASİL ÜYELER

İbrahim Pekperdahcı
Hasan Ak
Halil Akkurt
Tevfik Mağverdeler
Mehmet Celal Yıldız
Mustafa Bakır
Celi Erbay

YEDEK
Ali Ateş
İbrahim Önder Özlük
Hakan Doğan
Ali Turan
Mert Ünal

MESLEKTE DEĞİŞİM GRUBU 
ASİL ÜYELER

Celal Emiroğlu (Başkan Adayı)
Yasemin Çağman 
Ali Dursun
Mehmet Demirayak
Seyit Özeser
Mehmet Çalıkoğlu
Orhan Balıkçı

YEDEK ÜYELER
Mustafa Tekdere
Şerife Karaöz
Cemal Koyuncu
Fazilet Kara
Selim Ergül
Veli Drdinç
Hacı Osman Türkmen 

MESLEKTE DAYANIŞMA 
GURUBU YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER 
İbrahim Paparacı (Başkan Adayı)
Mehmet Kara
Zeynel Serhat Oktan
Ali Durmaz
Yusuf Palabıyık
Selim Bizder
Halil Öztok

YEDEK ÜYELER
Mustafa Orhan
Ahmet Önder
Vehbi Eryiğit
Ragıp Büyükgıcık 
Mehmet Yüzer
Yılmaz Akbaş
Yunus Kirvat

MESLEKTE BİRLİK GRUBU 
ASİL ÜYELER 

Seyit Faruk Özselek (Başkan Adayı)
Hasan Bademli
Ali Fahri Aras
İclal Güliz Arıkoğlu
Süleyman Erçik
Ekrem Çelikli 
Hüseyin Ervural

YEDEK ÜYELER
Fatih Sallı
Abdüllatif Ünlüzeybek
Abdullah Akkoyun
Hüseyin Demirbağ
Toygun Edip Varol
Fatih Eravcı
Hasan Kanarya 

MESLEKTE GELİŞİM GRUBU
ASİL ÜYELER

Abdil Erdal (Başkan Adayı)
Abdülkadir Çetin
Halil Bucakçı
Nuh Görkaya
Müjgan Büyük
Muammer Şener
Ahmet Aybey

YEDEK ÜYELER
Harun Arıbaş
Ali Ünal
Fatih Celik
Hasan Şafakçılar
Özgür Tunç
Ahmet Yiğit
Hülya Yıldırımer 

n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mehmet Aydın

Esin Kara

Gökhan Tozoğlu

Seyit Faruk Özselek

Abdil Erdal

İbrahim Paparacı

İbrahim Pekperdahcı

Celal Emiroğlu

Genel Kurul’da Divan Kurulu Başkanlığı’nı TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali 
Müşavir Eray Mercan, Divan Üyeliklerini; SMMM Nevbahar Çolak Tosun, SMMM Mustafa 

Sırrı Demirel, SMMM Ömer Doğdu, SMMM Yasemin Çağman ve SMMM Yusuf Güden yaptı.
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Büyükşehir tarımsal kalkınmaya katkı sağlıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

tarımsal kalkınmaya katkı sağla-
mak amacıyla sulama göleti yatı-
rımlarını sürdürüyor. Yeni Büyük-
şehir Yasası sonrası 31 ilçede 172 
sulama yatırımı yapan Büyükşehir, 
Selçuklu Yükselen Mahallesi’nde 
de 61 hektar alanı sulayacak gölet 
yapıyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Yeni Büyükşehir Yasası kap-
samında kırsal bölgelerde tarım ve 
hayvancılığa destek olmaya devam 
ediyor. Kırsaldaki göçün önlenerek 
vatandaşların yaşadığı yerde haya-
tını sürdürmesine katkı sağlamak 
amacıyla tarımsal desteklerin ya-
nında 2014 yılından bu yana KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi kaynakları-
nı da kullanarak toplam 172 sula-
ma projesini hayata geçiren Büyük-
şehir, yaptığı 182,7 milyon liralık 
harcamayla 19 bin 620 hektar sa-
hayı sulama imkânına kavuşturdu. 

YÜKSELEN GÖLETİ 
İNŞAATI DEVAM EDİYOR 

Bu kapsamda yapımına devam 

edilen Selçuklu ilçesi Yükselen 
Göleti ve Kapalı Sistem Sulama 
Projesi de bölgede önemli bir ih-

tiyacı karşılamış olacak. Gölette 
toplanacak 188 bin 600 metreküp 
su ile 61 hektar sahanın sulanması 

planlanan proje kapsamında, bin 
831 metre boru döşeniyor. Gölet 
ve kapalı sistem 1,5 milyon liraya 

mal olacak. 
GÖLET VE KAPALI SİSTEM SULAMA 

PROJELERİNİN FAYDALARI 
2014 yılında yürürlüğe giren 

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri 
Kanunu sonrası sorumluluk alanı-
nın genişlemesiyle birlikte kırsalda 
öncelikli beklenti olan sulama pro-
jesi taleplerine kayıtsız kalmayan 
Büyükşehir, başta tarımsal alanla-
rın sulanması olmak üzere; hayvan 
içme suyunun temin edilmesi, ye-
raltısuyu potansiyelinin emniyetli 
rezervde tutulması, mesire ve rek-
reasyon alanlarının oluşturulması, 
ağaçlandırmanın yaygınlaştırılma-
sı, ülkenin mevcut depolama kapa-
sitesinin artırılması ile küresel iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinin 
azaltılması hedefiyle gölet ve kapa-
lı sistem sulama projelerini hayata 
geçirdi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da lise öğrencileri tara-
fından farklı alanlarda hazırlanan 
TÜBİTAK 4006 projeleri bilim ser-
gisinde sergilendi. Kılıçarslan İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Bilişim Bölümü Atölye Şefi Süley-
man Kervan, projelerin okul açıl-
dığından beri tasarlanan projeler 
olduğunu söyledi. Öğretmenlerin 
de kendilerine her zaman destek ol-
duklarını ifade eden Kervan, “Bütün 
öğretmen arkadaşlarımız, gerek kül-
tür hocalarımız olsun gerek meslek 
hocalarımız olsun öğrencilerle birlik-
te projelerini tasarladılar, araştırma-
larını yaptılar. En son okul bitiminde 

projelerin sonucu bir sergi haline 
getirildi. Bu projeleri yapmamızdaki 
amaç öğrencilerimizi geliştirme, on-
ların araştırmasını sağlamak, kendi 
bilgilerini kendilerinin bulmalarını 
sağlamaktı. Öğrencilerimizin çoğu 
kendi yaptığı ürünleri burada ser-
gilemiş oldu. Diğer amacımız ise 
biz bilişim teknolojileri alanı olarak 
öğrencilerimizi teknolojiye adapte 
etmek, kod yazmasını sağlamak, 
kodun yanında da robotik teknolojiyi 
öğrenmesini sağlamak” dedi. 

Cisimleri renklerine göre ayırt 
eden robot tasarlayan 12. sınıf web 
programlama öğrencisi Emre Erol 

ise projeyi ileride daha çok geliş-
tireceğini dile getirdi. Tasarladığı 
robotun renkleri ayırt ederek iş ha-
yatına katkı sağlayacağını anlatan 
Erol, “Renkleri ayırt etmek için, hızlı 
paketlemede kullanılmak üzere, da-
nışman öğretmenimizle ve internet-
ten yaptığımız araştırmalar sonu-
cunda tamamladığımız bir proje bu. 
Bu proje şu an prototip halinde. Bu 
ileride sanayi makinelerinde kullanı-
lacak şekilde tasarlandı. Mesela sarı 
domates, kırmızı domates ayırma 
gibi işlemler yapabilir. Yumurtaları 
da sarı beyaz şeklinde ayırarak de-
ğişik alanlarda kullanabiliriz. Yani 

herşey makineleşerek hızlı, seri bir 
şekilde üretimi sağlayacak. Projeyi 
yapma amacımız yazılımı, program-
lamayı öğrenmek ve bize bir şeyler 
katması. Yarışmalara katılıp ken-
dimizi daha çok geliştirmek ve bu 
konu üzerinde ileride daha büyük 
işlere girmek” diye konuştu. 

Öte yandan, bir yıllık çalışmay-
la çeşitli alanlarda hazırlanan 30 
projeye TÜBİTAK tarafından altışar 
bin lira teşvik desteği verildi. Sergiyi 
gezen Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak da öğrencilere başarılar di-
ledi.
n İHA

Vali Toprak, Bedesten 
esnafını ziyaret etti

MEDAŞ, mobil uygulama 
ile hayatı kolaylaştırıyor 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, tarihi bedesten çarşısın-
daki esnafı ziyaret ederek bir süre 
sohbet etti. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, yoğun mesaisinden 
fırsat buldukça halkla bir araya gel-
meye özen gösteriyor. Konya’nın 
tarihi bedesten çarşısındaki esnafı 
ziyaret eden Vali Toprak, esnafla 
bir süre sohbet ederek taleplerini 
dinledi.

13. yüzyıldan itibaren önemli 
bir Anadolu kenti olan Konya’da, 
Kanuni Sultan Süleyman döne-
minde, müftü ve kazasker Mev-

lana Kadri Çelebi tarafından 1538 
yılında yaptırılan ve daha sonra 
Konya Büyükşehir Belediyesin-
ce restore edilen tarihi bedesten 
çarşısını ziyaret eden Konya Valisi 
Toprak, esnafla bir araya geldi. Es-
nafı işyerlerinde ziyaret eden Vali 
Toprak, bir süre sohbet ederek 
taleplerini dinledi. Konya Vali Yar-
dımcısı Mehmet Aydın’ın da eşlik 
ettiği ziyaretlerde Vali Toprak, zi-
yaret esnasında alış veriş yapan 
vatandaşlarla da sohbet ederek hal 
hatır sordu.
n HABER MERKEZİ

Hizmet kalitesini sürekli iyi-
leştiren ve geliştiren MEDAŞ, tek-
nolojik yatırımlarından biri olan 
MEDAŞ 186 mobil uygulaması ile 
kullanıcıların hayatını kolaylaştırı-
yor. Uygulama, kesinti bildirimleri, 
açma-kesme, sayaç işlemleri ve 
kaçak ihbarı gibi işlemlerde hızlı ve 
pratik kullanım sunuyor. 

Tüketicilere kolaylık sağlamak 
için başlatılan MEDAŞ 186 mobil 
uygulaması ile kullanıcılar çağ-
rı merkezini aramadan, ‘Müşteri 
İlişkileri’ bölümünden tüm istek, 
öneri ve ihbar bildirimlerini anlık 
olarak iletebiliyor. iOS ve Android 
işletim sistemine sahip cep tele-

fonlarında kullanılabilen uygulama 
sayesinde kullanıcılar, planlı kesin-
tiler, anlık kesintiler, açma-kesme 
sayaç işlemleri ve kaçak ihbarı ile 
ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor 
ve aynı zamanda konum bildirimi 
sağlayarak çok kolay bir şekilde 
arıza kaydı oluşturabiliyor. Kullanı-
cılar sistemde kayıtlı adresleri, o an 
bulundukları bölge veya farklı bir 
adres için elektrik kesintisi, aydın-
latma, arıza kaydı konusunda kayıt 
oluşturabiliyor. Mobil cihazlardan 
oluşturulan kayıtlar, anında ME-
DAŞ saha ekiplerine iletilerek, ta-
leplerin hızlı bir şekilde giderilmesi 
sağlanıyor. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplamda 6.5 milyon liraya mal olacak BİLSEM Projesi için, 
“Gelecekte ülkemize ve milletimize katkı sağlayacak nesiller yetiştirilmesi açısından önemli” dedi

Özel yeteneklilere
Karatay desteği

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay Belediyesi tarafından 
yapımı süren Bilim ve Sanat Eğitim 
Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret etti. 
Başkan Hasan Kılca, BİLSEM inşaa-
tı hakkında yetkililerden bilgi alarak 
merkezde incelemelerde bulundu. 
Hasan Kılca, dünyanın her yerin-
de özel yetenekli çocuklara yönelik 
olarak farklı eğitim programlarının 
uygulandığını hatırlatarak, zorunlu 
eğitim dışında çeşitli programlarla 
öğrencilerin özel yeteneklerinin ge-
liştiren Bilim Sanat ve Eğitim Mer-
kezi’ni (BİLSEM) Konya’ya kazandır-
dıkları için mutlu olduklarını belirtti.

BİLSEM, GELECEK NESİLLERİN 
YETİŞMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Kılca, “BİLSEM ile özel yetenekli, 

özellikle zeka ve liderlik alanlarında 
yüksek kapasitesi olan ve bunun 
yanında özel akademik alanlarda 
yaşıtlarına göre yüksek seviyede 
performans gösteren öğrencilerin 

tespit edilerek, bu öğrencilerimi-
ze eğitim hayatları boyunca ekstra 
eğitim programlarıyla yardımcı ol-
mak, onların kendilerini tanımalarını 
sağlamak, aynı zamanda gelecekte 
ülkemize katkı sağlayacak nesiller 
yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Evlat-
larımız bunu yaparken de örgün 

eğitim kurumlarındaki eğitimlerini 
de aksatmayacaklar. Hem bireysel 
yeteneklerinin farkında olmalarını 
sağlanacak hem de sahip oldukları 
kapasitelerini geliştirme imkanı bu-
lacaklar” dedi. Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, toplamda 3 bin 970 
metrekarelik inşaat alanı bulunan 

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’nin(-
BİLSEM) 26 derslikten oluşacağını 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Toplamda 6.5 milyon liraya mal 
olacak BİLSEM’de Fizik, Kimya, Bi-
yoloji, Fen Bilimleri, Matematik, Bi-
lişim, Müzik, Edebiyat, Tarih, Resim, 
Güzel Sanatlar, Robotik Atölyeleri ile 
söz konusu alanların laboratuvarları, 
yabancı dil ve Felsefe dersliği, uzak-
tan eğitim stüdyosu, gözlem evi ile 
atölyesi, kütüphane ve okuma salo-
nu, bay ve bayan mescidi, kafeter-
ya ve konferans salonu bulunacak. 
Alanlarında uzman eğitimcilerimiz 
ve evlatlarımızın gayretleriyle inanı-
yorum ki BİLSEM’den faydalanacak 
çocuklarımızın ufku daha da açılmış 
ve geleceklerine önemli bir ışık tu-
tulmuş olacak. Konumu itibariyle de 
merkezimiz, ilçemizin cazibe mer-
kezlerinden birisi olacak. Projenin 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

Lise öğrencileri bilim sergisi açtı
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DEDİKODU TİCARETİNİ 
KINIYORUZ

BÖLGEMİZİN ÇİFTÇİ KOOPERATİFİ MARKASI OLAN, 
KURULUŞUNDAN BU YANA BÖLGE VE ÜLKEMİZİN 
KALKINMASI İÇİN EMİN ADIMLARLA BÜYÜYEN, 

İSO 500’DE 4 KURULUŞU OLAN, BİNLERCE KİŞİYE 
İSTİHDAM SAĞLAYAN, EKONOMİK KALKINMANIN 

YANINDA KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF 
KALKINMAYA DA BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN, 

MİLYONLARCA FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUP 
ÖZENLE BÜYÜTEN, BİSİKLET SPORUNDA TEKRAR 
ULUSLARARASI BAŞARILARA ULAŞTIRAN, EN ZOR 
ZAMANLARDA KONYASPOR’UMUZA  KARŞILIKSIZ 
DESTEK VEREN, TORKU’YA YAPILAN KÖTÜ AMAÇLI 

ASPARAGAS HABERLERİ KINIYOR VE 
DOĞAL OLARAK TORKU’MUZU DESTEKLİYORUZ. 

TYB Konya Şubesi’nin haftalık konferanslarının konuğu Şair Yazar Dr. İbrahim Demirci oldu. Demirci, 
Sezai Karakoç’un Şeyh Galib’i yeniliğin yolunu açacak ilk kahraman olarak sunduğunu söyledi

‘Yeniliğin öncüsü
Şeyh Galip oldu’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi ve Selçuklu Belediyesi işbir-
liği ile düzenlenen ‘Hoşca Bak Zatı-
na-Şeyh Galib’ konulu konferansa 
katılan şair-yazar Dr. İbrahim De-
mirci; Sezai Karakoç’un Şeyh Galib’i 
Divan şiirinin son kahramanı olarak 
değil, yeniliğin yolunu açacak ilk 
kahraman olarak sunduğunu söy-
ledi. Kılınçarslan Konferans Salo-
nunda tertip edilen programın su-
nuş konuşmasını yapan yazar Ayşe 
Ünüvar, Dr. İbrahim Demirci’nin 
hayatı ve eserleri hakkında bilgi ver-
di; ‘Şair-Yazar Dr. İbrahim Demirci 
1956 yılında Konya’da doğdu. Erzu-
rum A. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi 
(1978). 1979 yılından itibaren ede-
biyat öğretmenliği yaptı. 19 Mayıs 
Üniversitesinde “Behçet Necatigil’in 
Şiir Dünyası” çalışmasıyla yüksek li-
sans yaptı. Öğretmenliği ve doktora 
çalışması devam ediyor. Şiir, yazı ve 
çevirileriyle önce Edebiyat dergisin-
de göründü. Yedi İklim, Nar, Eylül, 
Bumerang, Kırklar ve Hece gibi der-
gilerde yazdı. 1995’te Yeni Şafak 
gazetesinde İbrahim Kardeş imza-

sıyla köşe yazarlığı yaptı. Eserlerin-
den bazıları şunlardır: Şiir: Yanıklar 
(1981), Ay Burcu (1998); Oyun: Bu 
Camı Kim Kırdı? (1996); Deneme: 
Yaralı Yazılar (2000); Çeviri: Kafkas 
Yollarında (gezi yazıları, Ahmet Re-
fik’ten, sad., 1992), Güneşin Âyeti-
ne Uyarak Düş Görüyorum (şiirler, 
Adonis’ten, 1995), İşgal Altında (de-
neme-şiir, NizarKabbani’den, Turan 
Koç ile, 1996), Gazaba Uğramış Şiir-
ler (Nizar Kabbani’den, 1995), Şimal 
Hatıraları (gezi yazıları, Celal Nu-
ri’den, 1997), Kutub Muhasebeleri 
(Celal Nuri’den, 1997), Ben Beyrut 
(deneme, NizarKabbani’den, 1999).

Daha sonra konuşmasını yap-
mak üzere kürsüye gelen Dr. İb-
rahim Demirci, uzun zamandır 
görmediği dostları görmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
başladığı konuşmasında ilk olarak 
Şeyh Galib hakkında kısa bilgi ver-
di; ‘ Şeyh Galib bundan 220 yıl önce 
sevdiğine, dostuna, Cenab-ı Hakka 
kavuşmuş Mevlevî bir şairdir. Vefat 
ettiğinde 42 yaşındaydı. Daha 24 
yaşında divanını tamamlamış bir 
şair, 26 yaşında ise edebiyatımızın 

son büyük mesnevîsi ‘Hüsn-ü Aşk’ı 
kaleme almış idi. Dolayısıyla bu kısa 
ömür verimli ve bereketli geçmiş-
tir. Bugünkü sohbette, onun bir şiiri 
üzerinde durmayı düşündüm. Bu 
şiir, Hüsrev Hatemî Hoca’nın bir 
kitabına da isim olmuş ‘ Hoşca Bak 
Zâtına’ ibaresiyle başlıyor.’

Şiirin tahliline geçmeden önce; 
Şeyh Galib’in divan şiirinin son 
temsilcisi olmasının yanında o de-
virlerin, medeniyetin bittiği gibi bir 
algının oluştuğunu belirten İbrahim 
Demirci, Sezai Karakoç’un Şeyh Ga-
lib’i son kahraman olarak değil, ye-
niliğin yolunu açacak ilk kahraman 
olarak sunduğunu vurguladı ve Ka-
rakoç’un Şeyh Galip’ten bahseden 
şiirlerinden örnekler okudu.

Kılıçarslan Konferans Salonunda 
düzenlenen söyleşinin ardından İl 
Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, 
Dr. İbrahim Demirci’den günümüz 
insanına ve özellikle de gençlere Hz. 
Mevlâna’yı anlatan bir kitap yazma-
sını beklediğini söyleyerek Katılım 
Belgesi’ni takdim etti. Program, top-
lu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Çumra’nın Avdul Mahallesi’nin tanınmış ailelerinden Kestek ve Arslan aileleri akraba oldu. 
Mutlu günlerinde Kestek ve Arslan ailesini; akrabaları, sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı

Kestek ve Arslan 
ailelerinin mutlu günü

Kestek ve Arslan aileleri ak-
raba oldu. Çumra’nın Avdul Ma-
hallesi’nin tanınmış ailelerinden 
Kestek ve Arslan aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. 

Mehmet Kestek’in kızı Fatma 

ile Duran Arslan’ın oğlu, Ali Ars-
lan’ın torunu Hasan dünyaevine 
girdi. 

Çumra’nın Avdul Mahallesi’n-
de gerçekleştirilen düğünde Kes-
tek ve Arslan ailelerini akrabaları, 

sevenleri ve dostları yalnız bırak-
madı. Davetlilere geleneksel Kon-
ya düğün pilavı ikramında bulu-
nurken, Kestek ve Arslan aileleri 
davetlilerle tek tek ilgilenerek da-
vetlilerin hayırlı olsun dileklerini 

kabul etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak Fatma-Hasan çiftine bir ömür 
boyu mutluluklar diler, Kestek ve 
Arslan ailelerine hayırlı olsun te-
mennisinde bulunuyoruz.
n ALİ ARSLAN

Beyşehir Gölünde 
av yasağı sona erdi

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 
Gölünde üç aydır süren su ürün-
leri av yasağı son buldu. Beyşehir 
Gölünde sürdürülebilir bir balık 
neslinin devamı için her yıl üreme 
dönemi olan 15 Mart-15 Haziran 
tarihleri arasında su ürünleri av-
lanma yasağı uygulanıyor. Tür-
kiye’nin en önemli tatlı su balığı 
üretim merkezlerinden olan Bey-
şehir Gölünde bu yıl da 15 Mart 
tarihinde başlayan av yasağı, 15 
Haziran 2019 tarihi itibariyle sona 
erdi. Beyşehir Gölünde balıkçılık-

tan geçimini sağlayan avcılar, ya-
sağın sona ermesi dolayısıyla tek-
neleriyle göl sularına açılarak yeni 
sezona merhaba dedi. Göl sularına 
ağlarını sermeye başlayan avcılar, 
yeni sezondan umutlu olduklarını 
belirtti. Beyşehir İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğü yetkilileri ise ba-
lıkçılara sürdürülebilir bir balıkçılık 
için serbest zamanda kurallara uy-
gun olarak ve boy limitlerine riayet 
ederek avlanma yapması yönünde 
uyarılarda bulundu.
n İHA
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Karaman’da pencereden beton 
zemine düşerek ağır yaralanan be-
bek, hava ambulansı ile Konya’ya 
sevk edildi.  

Olay, öğle saatlerinde Başak-
şehir Mahallesi’nde bulunan toplu 
konutlarda meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, annesiyle birlikte 
geldiği dedesinin evinde ailesinden 
habersizce pencereye çıkan 9 aylık 

O.K., sinekliğe yaslanması sonucu 
10 katlı apartmanın 2. katından 
yaklaşık 7 metre yüksekten beton 
zemine düştü. Bebeğin düştüğünü 
fark eden ailesi hemen sağlık eki-
binden yardım istedi. Olay yerine 
gelen sağlık ekibi, yaptığı ilk müda-
halenin ardından bebeği Karaman 
Devlet Hastanesine kaldırdı. Kafa-
tası ile omzunda kırık olan bebeğin 

ciğerinde de kanama tespit edildi. 
Doktorlar bebeğin daha donanımlı 
bir hastaneye sevk edilmesine ka-
rar verdi. Bunun için Konya’dan 
hava ambulansı istendi. Konya’dan 
havalanan Sağlık Bakanlığına ait 
hava ambulansı kısa sürede Kara-
man Devlet Hastanesine iniş yaptı. 
Burada ambulans içinde hazır bek-
letilen bebek, hava ambulansına 

alınarak Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk edildi. Bebek, 
doktorların tüm müdahalesine 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olay yeri inceleme ekibi 
ise bebeğin düştüğü binada ince-
leme yaptı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Drift atmanın 
cezasını ağır ödedi

Aksaray’da otomobille drift 
atan sürücüye 5 bin 10 TL para 
cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün 
el konularak ‘Trafik Güvenliğini 
Tehlikeye Düşürmek’ suçundan 
adliyeye sevk edildi. 

Olay, dün akşam saat 19.50’de 
Ebulfeyz Elçibey Caddesi Aksaray 
Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, Makas Kavşağı isti-
kametinden şehir merkezi istika-
metine u dönüşü yapan Volkan A. 
(24), 68 BN 325 plakalı otomobili 
ile u dönüşü esnasında drift attı. 
Arkasından seyreden bir otomobi-

lin güvenlik kamerasına yakalanan 
sürücü MOBESE kameralarından 
takibe alındı. Yapılan takip sonu-
cu sürücü trafik polisleri tarafın-
dan kısa süre içerisinde yakalandı. 
Yakalanan sürücüye drift atmak 
suçundan 5 bin 10 TL para ceza-
sı kesilirken, ehliyetine 60 gün el 
konuldu. Ardından Aksaray Polis 
Merkezine götürülen sürücü, bu-
rada ifadesi alındıktan sonra ‘Trafik 
Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ 
suçundan adliyeye sevk edildi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Dorse ticareti yapan bir iş yerinden çekicilerle 20 dakika içinde 4 dorse çalındı. Şüphelilerin dorseleri 
çekicilere yükledikten sonraki kaçma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi

20 dakika içinde 
4 dorse çaldılar!

Konya’da sanayi bölgesinde bu-
lunan bir galeride bulunan 4 dorse, 
kimliği belirsiz 4 kişi tarafından 20 
dakika içerisinde getirilen çekicilere 
yüklenerek çalındı. 

Olay, dün gece saat 03.30 sıra-
larında merkez Selçuklu ilçesi Ho-
rozluhan Mahallesi Abidin Sokak 
üzerinde meydana geldi. İddialara 
göre, sokak üzerinde bulunan ga-
leri sahibi Murat Şengün, akşam 
saatlerinde iş yerinden ayrılıp evine 
gitmesinin ardından elemanları da 
galeriyi kapatıp gitti. Gece saatlerin-
de iş yerine 4 çekiciyle gelen şüphe-
liler, kapının kilidini kırıp güvenlik 
kameralarını etkisiz hale getirdikten 
sonra dorseleri çekicilere bağlaya-
rak iş yerinden ayrıldı. Galeri sahibi 
Murat Şengün’ün elemanları sabah 
galeriye geldiklerinde kapının açık 
olduğunu ve 4 adet dorsenin ye-
rinde olmadığını fark etti. Hırsızlık 
olayını fark eden iş yeri çalışanları, 
Murat Şengün’ü arayarak hırsızlık 

olayını bildirdi. İş yeri sahibi olay ye-
rine gelerek durumu polis ekiplerine 
bildirdi. 

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK 
KAMERASINDA 

Olayın ardından çevredeki gör-

gü tanıkları ve güvenlik kamerala-
rını inceleyen polis ekipleri, şüpheli-
leri yakalamak için çalışma başlattı. 
Murat Şengün’ün komşularına ait 
güvenlik kameralarında şahısların 
çekicilerle gelerek 20 dakika içeri-

sinde dorseleri çaldıkları görülüyor. 
İş yeri sahibi Murat Şengün, 

“Cuma günü ben iş yerinden biraz 
erken çıktım muhasebeci arkadaşta 
iş yerini kapattıktan sonra bana da 
haber vererek iş yerini kapattı. Bu-
raya kadar her şey normal. Biz bu-
rada yaklaşık 8 yıldır çalışıyoruz. Bu 
tür olay hiç başımıza gelmemişti. 
Sabah saatlerinde arkadaşlar iş ye-
rine gelmiş ama hırsızlık olduğunu 
fark ederek beni aradılar; iş yerinin 
kapısının açık olduğunu 4 dorsenin 
olmadığını söyledi ve ben bu duru-
mun şaka olduğunu düşündüm. İş 
gerine geldiğimde hırsızlık olayının 
yaşandığını gördüm. Polis ekip-
lerine bildirdik, onlar incelemede 
bulundu. Biz de kendi çevremize 
haber verdik. Bizim kameralar yak-
laşık saat 1 gibi görüntüler gidiyor. 
Biz burada mağdur olduk. Kamera-
nın birini boyamışlar, bizim yaklaşık 
400 bin lira kadar zararımız var” 
dedi. n İHA

Pencereden düşen bebek kurtarılamadı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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25 yıl hapis cezası bulunan hırsız, dolmuşta yakalandı
Konya’da 5 hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş 

hapis cezası olan ve bir yıldır aranan şahıs bindiği 
dolmuşta, dolmuşa müşteri gibi binen sivil giyimli 
polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 
şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Şubeye bağlı 
ekipler, çeşitli suçlardan 43 dosyası bulunan, 5 hır-
sızlık suçundan aranması ve 25 yıl kesinleşmiş hapis 
cezası olan Bayram A.’yı (20) yakalamak için çalışma 
başlattı. Yaklaşık 1 yıldır aranan Bayram A.’nın ya-
kalanabilmesi için özel ekip kuruldu. Şahsın gidebi-
leceği adresleri incelemeye alan polis, Bayram A.’yı 
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinden şehir 
merkezine gitmek için dolmuşa bindiğini tespit etti. 
Sivil giyimli polis memurlarından biri, şüphelinin 
bindiği dolmuşa müşteri gibi binerek şahsı takibe 
aldı. Ekip aracıyla da takip edilen dolmuş, kontrol-
lü olarak durdurularak şüpheli Bayram A. gözaltına 
alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 
Bayram A., işlemlerin ardından sevk edildiği mah-
kemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA
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Traktörün altında 
kalarak hayatını kaybetti

Kulu ilçesinde devrilen trak-
törün altında kalan Afgan uyruk-
lu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, 
ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi 
yakınlarında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Afgan uyruklu 
Khamueoı Mahammad (35), ilçeye 
bağlı Zincirlikuyu ve Fevziye ma-
halleleri arasında bulunan Yunak 
Yaylasında çiftçilik yapan İ.A’ya 
ait 42 GF 187 plakalı traktör ile 
ilçe merkezinden aldığı sıvı gübre 
ve tarım ilaçlarını yaylaya götür-
mek üzere yola çıktı. Khamueoı 
Mahammad idaresindeki traktör, 
Fevziye Mahallesi yakınlarında 
kontrolden çıkarak tarlaya devril-
di. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Kazada, sürücü traktö-

rün kabininin altında kaldı. Sağlık 
görevlilerinin yaptığı kontrolde 
Khamueoı Mahammad’ın hayatını 
kaybettiği tespit edildi. Jandarma 

ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı 
olay yerinde inceleme yaptı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, Yükseköğ-
retim Kurumları Sınavının (YKS) 
ilk günündeki temel yeterlilik sı-
navında, kampüsteki yanlış sınav 
merkezi okula giren aday, bunu 
fark ettiğinde doğru okulunu arar-
ken bu durum geç kalmasına yol 
açınca sınava alınmadı. 

Beyşehir’de 10 sınav merke-
zinde yapılan, 2 bin 588 adayın 
katılacağının açıklandığı temel ye-
terlilik sınavında, önceki yıllarda ol-
duğu gibi yine bilindik manzaralar 
yaşandı. Sınavın başlayacağı saat 

10.15’ten 15 dakika önce kapılar 
kapandı ve geç kalan öğrenciler sı-
nav merkezlerine alınmadı. Ali Ak-
kanat Kampüsündeki sınav merke-
zi olan fakülte ve yükseköğrenim 
kurumlarında yapılan sınava ka-
pıların kapanacağı saat 10.00’dan 
dakikalar önce gelen adaylar, geç 
kalmamak için koşarak sınava gi-
rebildi. 

Saat 10.00 olduğunda kapıla-
rın kapanmasının ardından kam-
püste koşmaya başlayarak yanlış 
okula girdiğini belirten bir aday, 

geldiği Ali Akkanat Turizm Fakül-
tesi önünde kapıların kapalı olması 
üzerine içeriye giremedi. 

Gazetecilere ve görevlilere, 
yanlış okul olan Ali Akkanat İşlet-
me Fakültesine girdiğini söyleyen 
ve kapı önünde Hüyük ilçesinden 
Beyşehir’e sınav için geldiğini be-
lirten aday, umutsuz bir şekilde 
‘Almazlar artık bizi’ sözleriyle, gel-
diği Ali Akkanat Turizm Fakültesi 
önünde kapıların kapalı olduğu-
nu görünce büyük üzüntü yaşadı. 
Kapı önünden dönüş yapmak iste-

yen genç, kendisini ‘Almazlar artık’ 
diyerek yanına çağıran görevliye, 
sınava gireceği okulun Meslek 
Yüksekokulu olduğunu söyleyince, 
“Burası da yanlış okul, senin okul 
aşağıda ama bitti o iş” denilmesi 
üzerine ikinci kez şok yaşadı. “Ters 
okula yönlendirmişler, yoldan ge-
lirken birkaç kişiye sormuştum” 
diyen genç, sınava giremeyerek bir 
yılını kaybetti ve elinde sınav kağı-
dıyla üzgün bir şekilde kampüsten 
ayrılmak zorunda kaldı.
n İHA

Aksaray’da tüfekli 
kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ambalaj ürünleri bulunan 
depodaki yangın korkuttu 

Pencereden giren maganda
kurşunu tavana saplandı

Aksaray’da 2 grup arasında çı-
kan tüfekli kavgada 1 kişi hayatını 
kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, 
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde ya-
şandı. Ramazan Y. (41) ile Kerim 
Y. (43), aralarındaki bir husumet-
ten dolayı Mehmet Bezgen (51) ve 
Mehmet B. (26) arasındaki tartış-
ma kısa sürede kavgaya dönüştü. 
4 kişi birbirine girerken, kavgaya 
sonradan dahil olan İsa Y. tüfek ile 
Mehmet Bezgen ve Mehmet B.’ye 
ateş etti. Mehmet Bezgen tüfekten 
çıkan saçma ile ağır yaralanırken, 
Mehmet B. İse vücudunun çeşit-
li yerlerine isabet eden saçma ile 

hafif yaralandı. Tüfekle ve darp so-
nucu yaralanan 4 yaralı ilk olarak 
Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesine 
kaldırılırken ağır yaralanan eski 
MHP İlçe Başkanı ve mevcut MHP 
Meclis Üyesi Mehmet Bezgen ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise 
Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine sevk edilirken bura-
da tedavi altına alınan yaralıların 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Tüfekle ateş ettiği iddia edilen İsa 
Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da ambalaj ürünle-
ri satan bir işyerinin deposunda 
çıkan yangın korkuttu. Yangın-
da bir kişi dumandan etkilenerek 
hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 
16.30 sıralarında Tahsin Ünal Ma-
hallesi 49. Sokak’ta bulunan am-
balaj ürünleri satışı yapan işyerinin 
ikinci katındaki depoda bilinmeyen 
bir nedenle çıktı. Biranda işyeri-
nin bulunduğu sokağı dumanlar 

kaplarken, olay yerine itfaiye ve 
polis ekibi sevk edildi. Polis ekip-
leri işyerinin bulunduğu sokakta 
çevre güvenliği alırken, itfaiye de 
yangına müdahale etti. Yangında 
dumandan etkilenen bir kişi ise ba-
yıldı. Bayılan şahıs çağrılan ambu-
lansla kaldırıldığı Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’da sokaktan geçen 
otomobilden ateşlenen tabanca-
dan çıkan kurşunlardan biri, evin 
açık olan penceresinden içeri girip 
tavana saplandı. Olay, Ahmet Ye-
sevi Mahallesi 833 Sokak’ta mey-
dana geldi. Sokaktan geçen, plakası 
ve sürücüsü henüz tespit edileme-
yen otomobilden havaya rastgele 
ateş açıldı. Tabancadan çıkan mer-
milerden biri, Sahire K.’ye ait evin 

açık olan penceresinden girerek 
tavana saplandı. O anda pencere 
kenarında kimsenin oturmaması 
ise, olası bir ölümün ya da yaralan-
manın önüne geçti. İhbar üzerine 
olay yerine sayıda polis ekibi sevk 
edildi. Gelen polis ekipleri, evde ve 
yol üzerindeki boş kovanlar üzerin-
de inceleme yaptı. Polis, eşkalini 
belirledikleri şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. n DHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu’nda girecek olan öğren-
ci, geç kalınca sınava alınmadı. Öğrenci, “Bu benim hayatımın sınavı” diyerek gözyaşı döktü

‘Hayatının Sınavı’na
geç kalınca ağladı!

Konya’da Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavı’nın (YKS) birinci otu-
rumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne 
(TYT) geç kaldığı için giremeyen 
öğrenci, “Bu benim hayatımın sına-
vı” diyerek gözyaşı döktü.

Üniversite adayları YKS’den yak-
laşık 1,5 saat önce sınava girecekleri 
okulun önüne gelip beklemeye baş-
ladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, 
kolye ve küpe gibi eşyanın alın-
madığı sınavda, öğrenciler sınava 
1 saat kala güvenlik kontrolünden 
geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik 
kontrolü sırasında plastik su şişele-
rin üzerindeki etiketler, öğrencilerde 
bulunan metal toka, yüzük, kolye ve 
küpelerde çıkartıldı. Öğrenciler sı-
navda ter dökerken, veliler de dışarı-
da dua okuyarak beklemeye başladı.

SINAVA GİREBİLMEK 
İÇİN POLİSE YALVARDI

Mareşal Mustafa Kemal Ortao-

kulu’nda yapılan sınavda kural gere-
ği, saat 10.00 okulun kapıları kapatı-
larak sınava giriş sonlandırıldı. Saat 
10.05’te okulun kapısına gelip, sına-
va girmek isteyen bir erkek öğrenci, 
polisten giremeyeceğini öğrenince 
gözyaşlarını tutamadı. Polise uzun 
süren yalvaran ismi öğrenileme-
yen öğrenci, “Ağabey lütfen. Allah 
aşkına. 

Kaçıramam bunu. Saat daha 5 
geçiyor. Ağabey bu hayatımın sına-
vı. Elini ayağını öpeyim ağabey. 5 
dakika geç kaldım ağabey. 15 geçe 
sınav başlıyor. Ben 5 geçe geldim. 
Bir şey olmaz ağabey, beni alın. 
Ağabey ben ne yapacağım şimdi?” 
dedi.

Tüm uğraşlarına karşın sınava 
giremeyen öğrenci, üzgün bir şekil-
de okuldan ayrıldı. Bir kız öğrenci de 
aynı şekilde sınava giremedi. 
n DHA

Yanlış okula giren aday sınava alınmadı

Iraklı ailenin otomobili 
takla attı: 5 yaralı 

Aksaray’da kontrolden çıka-
rak karşı şeride geçen otomobili 
takla attı. Kazada Iraklı aileden 
2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 14.00 sıraların-
da Aksaray-Ankara karayolu 
49’uncu kilometresinde meyda-
na geldi. Raad Yousıf Younus Al 
Sammarr (31) idaresendeki GG 
ZC 112 Almanya plakalı otomo-
bil,  kontrolden çıkıp, karşı şeride 
geçti. 

Kazada, otomobil sürücüsü 
Sammarr ve yanında bulunan 
Raad Hıkmat İsmail Al Sammar-
raıe (48), Rana Ali Husseın (41), 
Nora Raad Hıkmat Al Sammar-
raıe (4), Jasmin Raha Hıkmet 
Sammarraıe (2) yaralandı. Yara-
lılar, çağrılan ambulansla Aksa-

ray Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. 

Tedaviye alınan yaralıların 

sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi.
n DHA



17 HAZİRAN 20198 İLAN

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 

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



17 HAZİRAN 2019 9HABER - İLAN

HEKTAR HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
AŞAĞI PINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. NO: 247/1 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 271 30 33

Firmamızda istihdam edilmek üzere, adayların Konya da ikamet ediyor 
ve askerliğini yapmış olması gerekmektedir. 

Başvurular aşağıdaki adresimize şahsen yapılacaktır.
 
• BAKIM VE ONARIM PERSONELİ;
 • Meslek Lisesi yada Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerden mezun
 • Hububat Silolarında tecrübeli,
 • Tesisteki makinaların bakım ve onarımını periyodik olarak yapabilecek 
yeteneğe sahip
 • TELESKOPİK FORKLİFT KEPÇE OPERATÖRÜ;
 • Kepçe kullanımında tecrübeli,
 • Adayların Kaldırma - Yükleme - İstifleme (Forklift) Operatörlük Belgesi sahip 
olması,
 • E Sınıfı Ehliyete sahip,
 • ÖN MUHASEBE PERSONELİ;
 • Ön Muhasebe Ve Genel Muhasebe konusunda bilgisi ve tecrübeli, 
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen NETSİS programı kullanabilen,  
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • E-fatura, E-defter, E-Arşiv uygulamalarına hakim, 
 • Günlük muhasebe kayıtlarını doğru şekilde sisteme girebilecek, 
 • Stok, Cari hesap takibi ve mutabakatlarını yapabilecek, 
 • Dosyalama ve dokümantasyon konusunda tecrübeli, 
 • Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli, 

Aksaray’dan ABD’ye gönderiyor

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 
Metin Nalbantoğlu, oğlu Murat ile 
birlikte küçük atölyelerinde üretti-
ği toprak güveç, testi ve çömlekleri 
başta ABD olmak üzere Dubai ve 
Libya’ya gönderiyor. Atölyesini 11 
yıl önce kurduğunu belirten Metin 
Nalbantoğlu, ‘’Elde yaptığımız için 
siparişlere yetişemiyoruz. Günde 
ortalama 150-200 tane ürün yapıyo-
ruz. O da iç piyasaya bile yetmiyor. 
Ama yapılırsa Dubai’den Libya’dan 
aşırı derecede talep var. Biz geçen yıl 
Amerika’ya 5 bin tane ürün gönder-
dik. Bu yıl tekrar o aracı firma bizden 
5 bin tane güveç istedi” dedi.

Güzelyurt ilçesinde oturan Me-
tin Nalbantoğlu (51), oğlu Murat 
Nalbantoğlu’nun başa şehre göç 
etmemesi için 11 yıl önce halk eği-
timi müdürlüğü tarafından açılan 
çömlekçilik kursuna katıldı. Ardın-
dan topraktan güveç, çömlek, testi 
ve tabak yapmak için küçük bir atöl-
ye kurdu. Küçük atölyesi sayesinde 
dünyaya açılan Nalbantoğlu,  şunları 
söyledi: ‘’Şu anda güveç, tava,  testi, 
peynir çömleği ve kahve cezvesi ile 
fincan takımı gibi topraktan kulla-
nabilen her türlü ürünü yapıyoruz. 
Ürün topraktan yapıldığı içinde in-
san sağlığını olumsuz etki edecek bir 
etken yok.  Biz elde yaptığımız için 
siparişlere yetişemiyoruz. Günde or-

talama 150 ila 200 tane ürün yapı-
yoruz. Oda iç piyasaya bile yetmiyor.  
Dubai’den Libya’dan aşırı derecede 
talep var. Biz geçen yıl Amerika’ya 
5 bin tane ürün gönderdik. Bu yıl 
tekrar o aracı firma   bizden 5 bin 
tane güveç istedi. Yine Dubai ve 
Libya’dan aşırı talep var. Atölyemiz 
küçük olduğu için ürün yetiştirmek-
te zorlanıyoruz. Atölyemiz de aylık 
ortalama 2500 ile 3 bin kapasitemiz 
var. Bunun dışına çıkamıyoruz. Hem 
atölyemiz hem de fırınımız küçük. 
Daha büyük olsa Arap ülkelerine ve 
Amerika’ya da yetişiriz. Bizim gibi 
ilçede birçok kişinin bu işi yapması 
lazım.’’

Gençlere çömlekçilik yapmala-
rını öneren Nalbantoğlu, ‘’İnsanoğ-

lu yaşadığı müddetçe bu iş ölmez. 
Gençler kesinlikle sağda solda iş 
aramasınlar. Ellerinin altında hazır iş 
gelsinler yetiştiririz’’ dedi.

Aksaray Kültür ve Turizm  Mü-
dürü Mustafa Doğan, kentteki 10 
bin yıllık yerleşim yeri olan Aşıklı 
Höyük’te yapılan kazı çalışmala-
rında çanak ve çömlek kalıntılarına 
rastladıklarını belirtti.  Doğan, ‘’Böl-
gede çanak ve çömlekten yapılan 
malzemelere rastlanıyor. Güzelyurt 
ilçesinde de bu işin tarihi oldukça 
eskidir. Araştırmacılar bölgedeki en 
eski çanak- çömlek işinin Aksaray’ın 
Güzelyurt ilçesinde yapıldığını ve 
buradan Kapadokya bölgesine yayıl-
dığını söylüyorlar.” dedi.
n DHA

Eriş ve Topak 
ailelerinin mutlu günü

Topak ve Eriş ailelerinin mut-
lu gününde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadılar. Uzun yıllar Ka-
mu-Sen Konya İl Temsilciliği yapan 
ve profosyenel sendikacılığı bırakan 
Sadi Eriş, oğlu Halil kağan’ı düzen-
lenen Konya usulü düğün ile evlen-
dirdi.

Profesyonel müzik ve ses dü-
zenleri nde Konya’nın tanınan fir-
malarından biri olan SECAM müzik 
sahibi Emet-Hüseyin Topak’ın kızı 
Keziban ile Eski Kamu-Sen Konya 
İl temsilcisi Elife- Sadi Eriş’in oğlu 
Hali Kağan Eriş, Saltanat Düğün 
Salonunda düzenlenen nikâh ve dü-
ğün töreniyle dünya evine girdiler. 
Topak ve eriş ailesinin mutlu gü-
nünde sevenleri ve lakın akr7aba-
ları yalnız bırakmazken, misafirlere 

Konya pilavı ikram edildi. Yenigün 
Gazetesi olarak genç çiftler Keziban 
- Halil kağan Er8iş ‘e bir ömür boyu 

mutluluklar diler, Topak ve Eriş aile-
lerine tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın tanınmış ailelerinden 
Neriman  Mustafa  Yalgın çiftinin 
oğulları Ömer  ile Nerman (merhu-
me) Hüseyin Tan’ın  kızları  Büşra 
düzenlenen görkemli bir törenle ha-
yatlarını birleştirdiler.

Konya’nın tanınmış ailelerinden 
Neriman  Mustafa  Yalgın çiftinin 
oğulları Ömer  ile Nerman (merhu-
me) Hüseyin Tan’ın  kızları  Büşra 
Kır düğün bahçesinde  düzenlenen 
görkemli bir törenle hayatlarını bir-
leştirdi. 

Çiftlerin aileleri gelen misafirler 
ile bir, bir ilgilenirken ,  Bu mutlu 
günlerinde genç çiftleri sevenleri 
yalnız bırakmadılar. 

Yemek ikramının ardından sa-
natçılar eşliğinde  Gecenin geç sa-
atlerine dek devam eden düğün 

töreninde davetliler gönüllerince 
eğlendiler. Genç çifte kurdukları 
yuvada bir ömür boyu mutluluklar 

diler, Yalgın ve Tan ailelerini tebrik 
ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Ömür boyu mutluluk
için ‘evet’ dediler
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Birkaç gün önce Habertürk kana-
lında Konya’da kobiler buluşuyor diye 
bir program dikkatimi çekti.

KOBİ’ler, sigortacı ve sanayicilerle 
bir araya gelmişti.

İlgim bir kat daha arttı.
 Özellikle ilgimi çeken, Konya Ti-

caret Odası, Konya Sanayi Odası, Ka-
ratay Üniversitesi ve Habertürk TV’nin 
işbirliğinde Konya’da, “KOBİ’ler  bu-
luşuyor”  konulu  bir program kadar 
programı düzenleyenlerdi.

Yıllardır yazdığım, düşündüğüm 
bir birliktelik sadece Konya’ya değil 
tüm ülkemize faydalı bir işin lokomotifi 
olmuşlardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 
Türkiye Sigorta Birliği’nin destekleri ile 
KTO Karatay Üniversitesinde “Kobiler 
Buluşuyor” konulu programda;

Üniversite, sanayi, ticaret, sigorta 
sektörü,  devlet ve basının tüm ülkeye 
açık bir iş birliği yaparak farklı bir pen-
cere açmaları ülke ekonomisine büyük 
bir katkı diye düşündüm.

Benim iddiam bu sinerji kalkınma-
nın sırrı.

Eğer bu ve benzeri  birliktelik, ta-
mamlayıcılık devam eder ve bunu bü-
tün illerimiz ve ilçelerimiz örnek alırsa 
ekonomi hayatımız bereketlenir.

Çok değerli bir paylaşım, güçlü bir 
istişare.

Gerçekten çok ilgimi çekti.
Toplantının içeriği, en az düzenle-

yenlerin iş birliği kadar güzel  ve zen-
gindi.

 Programda KOBİ’lerin ticari risk-
lere karşı nasıl adım atmaları gerektiği 
konuşuldu.

Özellikle ülkemizde kriz anlarında 
tahsilatlardaki sorunların, zincirleme 
sorunlara dönüşmesi  nedeni ile zor 
durumda kalan işletmeler, zaman za-
man iflaslara kadar gittiğine hepimiz 
şahit oluyoruz. Bu sorun aynı zaman-
da ülkemizin de genel bir sorunu.

‘’Devlet destekli alacakların si-
gortalanması ‘’ hem işletmeler hem 
devlet açısından düzenli işbirliğinin de 
alt yapısına önemli katkılar yapar diye 
düşünüyorum.

Burada sigorta şirketi alacağı si-
gortalarken, aynı zamanda kendi ris-

kini düşünerek hareket 
edeceğinden  işletme 
müşterilerini incelemeye 
alacağından, sağlam sa-
tışların önünü açacaktır.

Kötü niyetli alıcıların 
sırf kendi finans ihtiyacı-
nı karşılamak için, satıcı 
firmayı kaynak olarak 
kullanma girişimlerini 
önleyecektir.

Kendisi iflasa gider-
ken yanında birçok insanı ve şirketi de 
iflasa sürükleyen şirket ve kişilerin bu 
davranışlarının önü kesilecektir.

Belki zor durumda olan alıcıların 
satıcı firmalarla daha açık ve birlikte 
sorunları çözme yolunun önü daha da 
açılacaktır.

Tabi ki böyle bir çalışma sistemi; 
alıcı ve satıcı gerçek ve tüzel kişilikleri 
daha düzenli bir muhasebe ve finans 
sistemi kullanmaya itecektir.

Belki bu vergiden kaçınma düşün-

cesi olan firmalara ters 
gelebilir ancak, uzun yıllar 
tecrübeleri göstermiştir 
ki; Dimyat’ta giderken 
evdeki bulgurdan olan  
nice gerçek ve tüzel kişilik 
ekonomi tarihinde sadece 
anlatılan hikayeler olarak 
var.

Konuşmacılardan bi-
risinin de söylediği gibi 10 
yıl gibi yeni  firmalarda si-

gortalanma az %20 -30 iken  20 yıl ve 
üzeri ekonomi yaşamı olan firmalarda 
bu oran %50’yi geçmektedir.

Bu sistemle alacağı sigortalanan 
işletmeler daha uzun dönemli planlar 
ve projeler yapma  fırsatı yakalayacak-
lar.

İşletmelerin müşterilerden aldık-
ları  kıymetli evraklar üçüncü şahıs ve 
işletmeler tarafından daha rahat kabul 
edilerek, aynı zamanda  satıcı firmaya 
finans kaynağı  da oluşturarak  daha 

rahat satın almalar yapma imkanı ve-
recektir.

Diğer bir faydası sistemli muha-
sebe ve finans kayıtları ile şirketler he-
sap verebilir kaliteye ulaşacak. Kayıtlar 
üzerinden analiz yapmak, gelir ve gider 
bütçeleri yapabilmek,  geleceğe dair 
sağlıklı öngörüler yapabilmek imkanı 
doğacaktır.

Bugün firmalarımızın çoğundan 
muhasebe, bütçe , maliyet analizi yö-
netim aracı olarak yeterince kullanıla-
mamaktadır.

Bunun anlamı geleceği  sağlıklı bir 
şekilde öngörememekte,

Sağlıklı verimlilik, performans, 
araştırma, geliştirme yapamamakta 
, bu da innovasyonun önündeki en 
temel veriye ulaşamama sonucunu 
doğurmaktadır. 

Yönetim genelde duyumlar, göz-
lemler, güven gibi duygusal  saiklerle 
karar alırken, rakamlara dayanan 
gerçeklere ulaşmakta zorluk çekmek-
tedir.

İşte işletmenin kendisini bulma, 
yeniden tanımlama, daha sağlıklı bir 

sektörde yer alma, toplam kaliteye 
ulaşan bir ekonomiye yaklaşma konu-
sunda çok değerli bir programdı.

Bence benzer toplantılar arttırıl-
malı.

Hatta her konu farklı bir üniversite-
ye sorumluluk vererek çözümlenmeli.  
Bu açıdan Karatay Üniversitesini de 
ayrıca kutlamak istiyorum. Hem katı-
lımcı hem ev sahipliği olarak Konya ve 
ülke ekonomisine çok önemli bir katkı 
yapmıştır.

Ayrıca bu toplantı ülkemiz eko-
nomik bölgelerine de çok önemli bir 
örnek olmuştur.

Anadolu’nun en büyük faur  ve  
kongre merkezinden birine sahip ol-
mak ihracatta dokuzuncu sıraya yük-
selmek tesadüf değil.

Sıra kalifiye insan kaynakları ile 
katma değeri yüksek sürdürülebilir bir 
ekonomiyi temsil etmeye.

Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk’ü,Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Memiş Kütükçü’yü böyle bir organi-
zasyona imza attıkları için tebrik edi-
yorum.

KONYA’DA KOBİLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA DAHA

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Karapınar’da 2 ayrı 
kazada 3 kişi yaralandı

Karapınar’da yağmur
hayatı olumsuz etkiledi

Karapınar ilçesinde meydana 
gelen iki ayrı trafik kazasında 3 
kişi yaralandı. Ersin Kaynak (29) 
yönetimindeki 42 YD 813 plakalı 
otomobil, Karapınar-Konya kara 
yolunun 10’uncu kilometresinde, 
sürücünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu şarampole 
devrildi. Kazada, otomobil sürü-
cüsü Kaynak ile yanında bulunan 
Ömer Birer (28) yaralandı. Diğer 

kaza ise ilçe bağlı Fevzipaşa Ma-
hallesi Büyük Bece mevkisinde 
meydana geldi. Ali Rıza Bozgün’ün 
(45) kullandığı 42 LM 673 plakalı 
taksi yol kenarındaki beton direğe 
çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 
yaralandı. Yaralılardan Birer ve 
Bozgün, Karapınar Devlet Hasta-
nesindeki ilk müdahalenin ardın-
dan Konya’ya sevk edildi.
n AA

Karapınar ilçesinde ani bas-
tıran yağmur vatandaşları hazır-
lıksız yakaladı. İlçede yaklaşık 30 
dakika süren şiddetli yağış nedeni 
ile vatandaşlar, otobüs duraklarına 
ve esnafların iş yerlerine sığındı. 
Vatandaşlar yağmur nedeni ile 

uzun süre dışarı çıkamadı. Cadde 
ve sokaklar sular altında kaldı. Acı-
göl’de ise yağmura rağmen doğal 
güzelliğin tadını çıkaranlar vardı. 
Yağmurlu havaya aldırış etmeyen 
vatandaşlar, gölde yüzerek yağ-
murun keyfini çıkardı. n AA

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan, evlerden dönüştürülen mekanlarında yerli ve yabancı 
turistleri ağırlayan tarihi Sille Mahallesi, eski camileri, mağaraları ve mezarlarıyla açık hava müzesi gibi

Açık hava müzesi
gibi bir mahalle

Tarihte birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Konya’nın geçmişi 
5 bin yıla dayanan Sille Mahallesi, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
döneminden kalma eserleriyle, ziya-
retçilerinde açık hava müzesi etkisi 
bırakıyor.

Tarihi mahallede, duvar ve pen-
cerelerinde Roma dönemi malze-
melerin kullanıldığı Aya Elena Ki-
lisesi, geçmişte yaşam alanı olarak 
kullanılan mağaralar, kayaların oyu-
larak yapıldığı oda mezarlar, zengin 
ahşap süslemeleri ile ilgi gören taş 
camiler bulunuyor. 

Orta Anadolu’nun en eski yer-
leşim merkezlerinden olan bölge, 
tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin 
bir arada yaşadığı, erken Hristiyan-
lık döneminin önemli bir merkezi 
olarak geçiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi 
odağı mahallede, yöresel lezzetleri 
canlı müzik eşliğinde sunan ve ta-
rihi mimarisini koruyan işletmeler, 
gece ışıklandırmalarıyla da dikkati 
çekiyor.

‘HRİSTİYAN VE MÜSLÜMAN İKİ 
TOPLUMUN YAŞADIĞINI BİLİYORUZ’

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Bahar, Sille’nin tari-
hinin 5 bin yıl öncesine dayandığını 
söyledi. Mahallenin her köşesinde 
Roma ve Bizans taşlarını görme-
nin mümkün olduğunu belirten 
Bahar, şöyle devam etti: “Milattan 
sonra 327 yılında Bizans İmparato-
ru Konstantinus’un annesi Helena, 
hac için Kudüs’e giderken Sille’ye 
uğramış, buradaki ilk Hristiyanlık 
dönemi oyma mabetleri görmüş, 
Sille’de bir mabet yaptırmaya karar 
vermiştir. Bugün gördüğümüz onun 
kurduğu kilise değil, yıkılmış, tahrip 
olmuş. Daha sonra İkinci Mahmut 
zamanında yeniden yapılmıştır. 
Üzerindeki kitabe Yunan alfabesiy-
le yazılmış ama metin Türkçe’dir. 
O dönemde Sille’de Hristiyan ve 
Müslüman iki toplumun yaşadığını 
biliyoruz.”

Bahar, bazı mezar taşları, çeş-
me ve mağaralarda Hristiyan ve 
Müslüman kültürün bir arada ya-
şadığına dair belirtiler gözlemledik-
lerini anlattı. Mağaraların çoğunun 
Roma döneminde yapıldığına dik-

kati çeken Bahar, şunları kaydetti: 
“O dönemde mezarları oda şeklinde 
kayalara oyma geleneği var. Mağa-
ralardan bazılarının mezar yapıl-
dığını görüyoruz ama bunlar daha 
sonra Bizans döneminde kilise ya 
da manastır gibi kullanılmış. Doğu 
yamacında mağara halinde Eflatun 
Manastırı var. Bölgeye Türkler gel-
diğinde burası ortak yaşam alanları 
olmuş. Mağaralar ev, samanlık, ahır 
olarak kullanılmış.”

‘YER ALTINDAN BİRBİRİYLE 
BAĞLANTILI ODALAR VAR’

Bahar, savaş dönemlerinde ma-
ğaraların sığınak görevi gördüğüne 
işaret ederek, “Doğuya bakan ya-
maçlarda yerle bir olmuş mimari 
alanlar var. Burası volkanik bir arazi, 
bir kısmı andezit. Kazı yaparken yu-
muşak ama havayla temas ettiğin-
de Kapadokya’da gördüğümüz gibi 
sertleşiyor. Yer altından birbiriyle 

bağlantılı odalar var.” ifadelerini kul-
landı. Sille’nin tanıtım faaliyetleri ile 
Kapadokya kadar ilgi görebileceğini 
dile getiren Bahar, şu değerlendir-
mede bulundu: “1980’li yıllarda Sil-
le nüfusu canlıydı ama 1990’lı yıllara 
doğru insanlar yavaş yavaş çekildi, 
Selçuklu Belediyesinin restorasyon 
çalışmaları ve Yeşil Vadi projesiyle 
bölge yeniden canlandı. Sille’de haf-
ta sonları adım atacak yer kalmıyor. 
Hem doğal güzelliği hem de tarihi 
özellikleri bakımından neden bir 
Kapadokya kadar olmasın. Özellikle 
inanç turizmi bakımından batılılar 
henüz tam olarak keşfetmiş değil. 
Burada önemli bir imparatorun an-
nesinin kilisesi var, Aya Elena. Bu 
isim onlar için çok önemli. Kudüs’te 
de bir kilise yaptırmış bir kadındır.”

Bahar, 19. yüzyılda inşa edilen 
Sille Çay Camisi ve Karataş Cami-
si’nin mihrap, minber ve kürsüsün-

de zengin ahşap işçiliğinin en güzel 
örneklerinin yer aldığını aktardı.

OSMANLI’NIN 
KUYUMCULUK MERKEZİYDİ

Sille’nin Osmanlı döneminde 
önemli bir kültür ve ticaret merke-
zi olduğunu da vurgulayan Bahar, 
şöyle konuştu: “Osmanlı dönemin-
de önemli bir kuyumculuk merke-
ziydi. Hatta o dönem Konya’dan 
daha fazla öne çıkıyordu. 1926’daki 
mübadeleyle buradaki ustaların Yu-
nanistan’a gitmiş olması, mahalleyi 
olumsuz etkiledi. 1990’larda yok 
olma tehlikesi yaşıyordu ki geri dö-
nüş oldu, canlandı. Konya’nın, çev-
resiyle 2 milyon 200 bin nüfusu var. 
Şu anda hızlı trenle de çevre illeri 
çekiyor. Böylesi güzelliklerimizi ye-
terince tanıtır, kültürünü, tarihini, 
doğasını anlatırsak, bölgeye daha 
fazla yerli ve yabancı turist çekebi-
liriz.” n AA



17 HAZİRAN 2019 11HABER 

Konuya tam geçmeden önce ABD 
başkanı Trump’ın küresel ekonomi po-
litiği yönlendirme ve kızıştırma sürecin-
de, şu ana kadar neler yaptığını kısaca 
hatırlayalım ve ana başlıklar üzerinden 
devam edelim. 

 • ABD, Meksika sınırı ile ilk ham-
lesini yaptı ve sonrasında Kanada’ya 
göstermiş olduğu aba altında sopa ile 
NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Anlaş-
masını) koz olarak kullandı.

 • ABD, AB ile Serbest Ticaret An-
laşmalarının ötesinde olan TTIP (Tran-
satlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) 
müzakere sürecini bitirdiğini açıkladı

 • ABD, Trans Pasifik Ortaklığı süre-
cinden çıktı 

 • Demir Çelik Sektöründe Çin ve 
ABD özelinde başlayan korumacılık po-
litikaları ile TİCARET SAVAŞLARI başla-
mış oldu. 

 • Sonrasında ABD, HUAWEİ fir-
ması ile Çin’in teknoloji şirketine yönelik 
spesifik ve firma özelinde Ticaret savaş-
larını farklılaştırdı.

 • İran ile Nükleer Anlaşmayı tek ta-
raflı olarak iptal eden ABD, İran’a yönelik 
yaptırımları başlattı ve İran ile ticaret ya-
pacak ülke ve firmalara tehditleri saydır-
maya başladı

 • Venezuela’ya darbe yaptırma sü-
recini girdi, muhalifleri destekledi (Dün-
yanın en önemli petrol üreticilerinden 
olan bir ülke) ABD girişimleri şu an için 
başarıya ulaşmış gözükmüyor. 

Tüm bu süreçlerden anladığımız, 
yıllardır Küreselleşme ve Serbest Pi-
yasa savunuculuğunu yapan ABD’nin 
hem küreselleşmenin hem de serbest 
piyasanın nimetlerinden bolca faydalan-

dıktan sonra artık faydalanmaya diğer 
ülkelerin başlaması ve pastaya ortak ol-
ması hatta önünden alması ile rota de-
ğiştirme sürecinin en bariz örnekleridir. 

Olaya Ülkemiz açısından bakarsak; 
 • ABD, Suriye meselesinde tırnak 

içerisinde müttefiki olan ve dünyanın en 
güçlü ordularından birisine sahip olan 
Türkiye ile hareket etmek yerine, terö-
ristlerle hareket etme kararı aldı.

 • Rahip Brunson olayında net bir 
şekilde ülkemize gerçekleştirilen “Döviz 
Saldırılarının” tetikleyicisi konumda oldu

 • Terör örgütü liderlerini himaye 
eden ülke konumuna geçti.

 • Suriye’den asker çıkarma süre-
cinde yine Trump, tweetleri ile ülkemizi 
ekonomik açıdan tehdit etti

 • S-400 meselesi ile süreç farklı 
bir boyuta girdi yine tehdit mesajları ve 
mektupları ile ülkemize tehdit etmeye 
devam ediyor 

 • Türkiye F35 sürecinin partneri 
iken (müşterisi değil partneri) bizi çı-
karmak ve uçakları vermemekle tehdit 
etmeleri devam ediyor. 

 • Taşeron Kredi Derecelendirme 
kuruluşları ile ülke ekonomisini itibar-
sızlaştırma girişimleri.  Örneğin geçen 
hafta Moddys, Ülkemizin kredi notunu 
hem düşürdü hem de negatif hale ge-
tirdi. Gerekçelerine baktığımızda ise, iki 
temel gerekçe var. Birincisi;  ödemeler 
dengesi krizinin artmaya devam etmesi 
şeklinde ifade ediyor. (İşte burası ken-
dilerini ele verdikleri yer. Çünkü en son 
açıklanan ödemeler dengesine baktı-
ğımızda bile cari açık ve alt kalemi olan 
dış ticaret açığı hızlı bir şekilde düşmeye 
devam ediyor. Aslında ödemeler denge-

sinde bir sorun yok.  İkin-
cisi ise,   “Türkiye uzun 
süreli ekonomik ve fi-
nansal oynaklık dönemi-
ne karşı kırılgan olmaya 
devam ediyor” Buradaki 
oynaklıktaki kasıt, finan-
sal piyasalardaki döviz 
kuru oynaklığı ve buna 
bağlı olacak ekonomik 
etkiler ise burada haklılar. 
Bu ikinci madde ile alına-
bilecek tedbirleri yazımın son kısmında 
paylaşacağım. 

İran’a Gelirsek
Burada boyut biraz daha farklılaşı-

yor. ABD’nin, İran’a yaptığı haksızlık ve 
yaptırım kararlar.İran, Nükleer anlaşma-
da yükümlülüklerini yerine getirirken, 
ABD tek taraflı olarak bu süreçten ayrıl-
dı. Yani kendini ele verdi. 

İran’da bu süreçte ticaret bağlamın-
da en büyük kozu olan Ticaret yolları 
üzerindeki Hürmüz boğazını koz olarak 
kullanacağını önceden ifade etmişti. 
Geçen hafta ise Hürmüz Boğazında iki 
petrol tankerine saldırılar yapıldı. İran 
bunu reddetti ama ABD İran’ı suçluyor. 
Biz esas konumuza gelirsek, Hürmüz 
boğazı kapatılırsa ne olur? Sorusunun 
cevabını bulmaya, dünyada ve tabi ki de 
ülke ekonomimize etkisi ne olur? Konu-
sunu ayrıca konuşmak isterim. 

Öncesinde Hürmüz Boğazının öne-
mine değinelim; 

Sadece 2 tankere yapılan saldırıdan 
sonra petrol fiyatları kısa süre içerisinde 

% 2 oranında artışla tepki 
verdi dedikten sonra öne-
mine gelelim.

 • Küresel ölçekte 
günlük petrol ihtiyacı yak-
laşık 100 milyon varil. 
Dünyadaki petrol transfe-
rinin yaklaşık beşte biri ise 
Hürmüz Boğazı üzerinden 
gerçekleşiyor.

 • Günlük olarak de-
ğerlendirirsek yaklaşık 20 

milyon varil petrol bu boğaz üzerindeki 
ticaret yolunda gerçekleşiyor 

 • Hürmüz boğazı haricindeki di-
ğer güzergâhlara bakarsak, Malaka 
körfezinden yaklaşık günlük 16 milyon 
varil, Süveyş kanalından ise günlük 5,5 
milyon varil petrol bu güzergâhlardan 
geçmekte.

 • Petrol ticaretindeki farklı güzer-
gâhlara geçiş olma ihtimali,  petrol fiyat-
larını yükseltirken, aynı zamanda petrol 
ile bağlantılı tüm sektörleri olumsuz 
etkiler 

 • Hürmüz boğazının bir yanında 
ABD müttefiki ARAP ülkeleri yer alırken, 
(Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlik-
leri vb.) Diğer tarafta ise İran bulunmak-
ta 

 • Maalesef ABD burada kendisi gir-
meden İran- Arap (Araplardan kasıt, S. 
Arabistan - BAE vd.) savaşı başlatmak 
niyetinde olabilir. 

Salt Ekonomik Bağlamda, Olası 
Hürmüz Boğazı Krizinde Ülke Ekonomi-
si Nasıl Etkilenir? 

 • Küresel ölçekte böyle bir duru-
mun gerçekleşmesi, petrol fiyatlarını 
oldukça yükseltir. Ve küresel ticarette 
taşıma maliyetlerinin artması ile birlikte 
küresel ticaret hacminde daralma mey-
dana gelir SONUCUNDA ülkemizde bu 
daralmadan nasibini alır. 

 • Petrol fiyatlarının çıkması aynı 
zamanda petrol ithalatçısı ülkemizin dış 
ticaret dolayısıyla cari açığını artırır

 • Petrol fiyatlarının artması ile birlik-
te benzin fiyatlarından artış Enflasyonu 
tetikler 

 • Artan petrol fiyatları hem ulaşımı 
(hava ve kara olumsuz etkilerken)  hem 
de tatil destinasyonlarına olan ulaşımı 
dönemsel olarak olumsuz etkiler. Özel-
likle yabancı turist bağlamında 

 • Düşen otomotiv satışlarına, ben-
zin fiyatlarındaki artışlar ile birlikte daha 
da düşüş yaşanır ve sektör durgunluk 
dönemine geçiş yapar. 

Genel olarak kısaca söylemek gere-
kirse, Petrol fiyatlarının artış, Cari açığı 
artırır ve Enflasyonu azdırır. 

Bu Konjonktürde Ülkemiz Neler 
Yapmalı?

Benim kendi şahsi görüşüm, şu an 
ülke ekonomisinin en büyük problemi 
döviz kurlarındaki oynaklık ve öngörü-
lemez bir durum içerisinde olması. Dik-
kat ederseniz dövizin yükselmesi veya 
düşmesi demiyorum. Çünkü yükseliş 
ve artış bazı ekonomik birimler için fay-
da sağlarken, diğerleri için zarar sağlar 
AMA döviz kurlarının öngörülemez ol-
ması herkese zarar vermekte. 

Dolayısıyla ülke olarak, ekono-
mik saldırılara karşı en zayıf yerimiz ve 
hedefte olan kısım “Döviz kurlarının 

TL karşısındaki değeri” Şimdi S-400 
kapsamında, ABD açık bir ekonomik 
yaptırım veya bel altından çalışarak eko-
nomiye zarar verme sürecine girerse, ilk 
etkilenecek kısım Döviz kurları olacaktır. 
Birde üzerine Petrol fiyatlarının artma 
riski de eklenirse VEYA bizzat artarsa 
ekonomik olarak oldukça sıkıntı yaşarız 
ve maalesef ki böyle bir süreçte, Merkez 
Bankası araçları bu saldırıları ve sıkıntılı 
durumu püskürtmeye yetmez. 

Küreselleşme karşıtı, serbest pi-
yasayı bozucu, korumacı politikalarla 
kazan kaybet kuralını misyon edinen 
ve tüm bunları ekonomik bağlamda 
gerçekleştirirken, Dünya Ticaret Ku-
rallarını yok sayan bir ABD varken… 
Kimse serbest piyasadan bahsetmesin. 
Özellikle ABD Ekonomi doktrini haricin-
de ekonomi politikası benimsememiş 
iktisat hocalarımız ve büyüklerimizin, 
önce ABD’nin dış ekonomi politikalarına 
bakmalarında fayda görüyorum. 

Mademki en yumuşak yerimiz 
Döviz kurları o zaman daha öncesin-
den onlarca kere yazılarımda belirtiğim 
üzere, ülkemiz hızlı bir şekilde GEÇİ-
Cİ OLARAK SABİT KUR REJİMİNE 
GEÇMELİDİR. Örneğin hükümet bir yıl 
boyunca tüm döviz kurları için bir fiyat 
belirler ve herkes planını, belirlenen kura 
göre yapar. Saldırı ve riskler azaldığında 
hızlı bir şekilde TEKRAR SERBEST KUR 
REJİMİNE GEÇİLİR. 

SONUÇ: Ticaret savaşlarının olduğu 
ve ülke ekonomisinin yabancı güçlerle 
tehdit edilme sürecinde, serbest piya-
sayı tümüyle savunacak kadar serbest 
olmadığımızı bilmekte fayda var. 

HÜRMÜZ BOĞAZI: “KORUMACILIK POLİTİKALARI, 
TİCARET YOLLARI VE EKONOMİ” 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Sarayönü ilçesinde solucan 
gübresi üretimi yapan 75 yaşında-
ki Hasan Bektaş, çiftliğindeki ziraat 
mühendisi eksikliğini tamamlamak 
amacıyla üniversite sınavına girdi. 
Sınav heyecanını yaşayan Bektaş, 
“Zor olduğunu bilsem de bu benim 
için artık bir görev halinde geldi” 
dedi. Konya’da liseden yeni mezun 
gençlerin yanı sıra onların dedesi 
yaşındaki Hasan Bektaş da Yükse-
köğretim Kurumları Sınavı (YSK) 
heyecanı yaşadı. Çocuk yaşlarından 
bu yana okumayı ve tarım işlerini 
çok seven Bektaş, bu iki hayalini 
de gerçekleştirmek için yaş engeli-
ne takılmadı. 4 yıl önce Konya’nın 

Sarayönü ilçesinde solucan gübresi 
yetiştirmeye başlayan 75 yaşında-
ki Hasan Bektaş, çiftliğindeki ziraat 
mühendisi eksiliğini kendi aşmaya 
karar verdi. 1964 yılında ortaokulu, 
liseyi ise 1967 yılında bitiren Bektaş, 
52 yıl sonra sınava giriş belgesi ile 
okula geldi. Bektaş, üniversite öğ-
rencisi olabilmek için sınava gireceği 
Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaoku-
lundaki sınıfın yolunu tuttu. Bektaş 
okula girdi, saat 10.00’da okulun 
kapısı kapandı ve sınav 10.15’te 
başladı. 

‘BU İŞİ KENDİME GÖREV 
OLARAK BELİRLEDİM’

Yoğun bir maratonun ardından 

torunu yaşındaki gençlerle sınav 
sorularını cevaplayan Bektaş, 135 
dakika sonra okuldan çıktı. Sorula-
rın çoğunu cevapladığını belirten 
Hasan Bektaş, sınav sonucundan 
umutlu olduğunu söyledi. 

Öğrenme tutkusunu dile getiren 
ve öğrencilik hayatının çok zevkli ol-
duğu belirten Bektaş, “Bu gireceğim 
ve kazanacağım alan ziraatla ilgili 
olduğu için benim yaptığım iş gereği 
çok önemli. 

Kazanabilirsem ve kendi işime 
de kendimin faydasının olmasını 
istiyorum. Çünkü yaptığım solucan 
işini kendime hedef belirledim” şek-
linde konuştu. 

‘50 YIL ÖNCE ASKERLİK 
TECİLİ İÇİN GİRDİM, ŞİMDİ 

KAZANMAK İÇİN GİRİYORUM’
50 yıl önce liseyi bitirdikten 

sonra eğitimden uzaklaşan Bektaş, 
“1964 yılında ortaokulu 1967 yılın-
da liseyi bitirdim. Yapı endüstrisini 
okudum, daha sonra askerliğimi bir 
süre tecil ettirmek için üniversite sı-
navına girdim. Şuan ise kazanmak 
için giriyorum. Derse ise fazla çalış-
madım formüller aklımda kalmıyor. 
Yapabildiğim kadar yapıp kazanaca-
ğım. 50 yıl sonra üniversite bahçe-
sinde gezmek güzel olacak, çevrem-
den de tebrikler aldım” dedi.
n İHA

Göçmenlerin hayata
uyumu sağlandı

Konya’da, göçmen öğrenci ve 
velilerinin sosyal hayata uyumu-
nu sağlamayı amaçlayan Karatay 
Sosyal Gelişim Projesi kapsamın-
da, yaz şenliği ve sergisi programı 
düzenlendi. 

Merkez Karatay İlçesi Akçeş-
me İlkokulu tarafından yürütü-
len ve Konya Ovası Projesi Sosyal 
Gelişim Programı (KOPSOGEP) 
tarafından desteklenen Karatay 
Sosyal Gelişim Projesi kapsamın-
da, yaz şenliği ve sergisi programı 
gerçekleştirildi. Yıl boyunca açılan 
çeşitli mesleki eğitim kursları ile 
göçmen öğrenci ve velilerin sosyal 
hayata uyumu sağlandı. Kurslarda 
elde edilen ürünler yaz şenliği ve 
sergisinde görücüye çıktı. Gerçek-
leştirilen proje ile, Suriye’deki iç sa-
vaştan kaçarak, Türkiye’ye sığınan 
öğrencilerin ve velilerin, mevcut 
yaşam koşullarının düzeltilmesi, 
eğitim seviyelerinin yükseltilmesi 
ve uyum süreçlerinin olumlu yö-
netilebilmesi konusunda çalışma-
ların yapılması amaçlandı. 

‘EĞİTİM KALİTESİNİN 
ARTTIRILMASINI 

TEMENNİ EDİYORUZ’
Düzenlenen sergide konuşan 

Akçeşme İlkokulu Müdürü Bekir 
Doğan, Karatay’da yaşayan göç-
men bireylerle birlikte geçici koru-
ma statüsündeki bireylerin eğitsel, 
kültürel, sosyal ve ekonomik haya-
ta daha aktif katılımları hedeflenen 
bu projenin yaygınlaşıp daha fazla 
paydaşla daha fazla bireye ulaş-
masının en büyük temennileri ol-
duğunu söyledi. Doğan, “10 aylık 
bu süreçteki projemiz kapsamında 
etkinliklerimizi eğitimin 3 temel 
sacayağı olan öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve velilerimizle bir 
sinerji içerisinde yürüttük. İlk ola-
rak Karatay bölgesindeki müdür-
lerimize ve farklı öğretmen grup-
larımıza entegrasyon sürecindeki 

yönetime olumlu katkı sağlayacak 
eğitim ve seminerleri KTO Kara-
tay Üniversitesi desteği ile sunduk. 
Velilerimize yönelik meslek atöl-
yelerimizi ve çeşitli kurslarımızı 
Karatay Halk Eğitim Merkezi des-
teğiyle sürdürürken okul saatleri 
dışında çocuklara farklı sosyal sa-
natsal kültürel ve sportif faaliyetle-
ri de beraberinde yürüttük. Ayrıca 
velilerimize tamamlayıcı etkinlikler 
olarak dezavantajlı grupların top-
lumla bütünleşmelerini, değişen 
sosyal yapıya kolay uyumlarını 
sağlayacak ‘Sosyal Hayata Aktif 
Katılım Etkinlikleri’ ve ‘Veli Eği-
tim Programları’ düzenledik. Tüm 
bu faaliyetlerimizden yaklaşık 140 
yönetici , 100 öğretmenimiz 200 
velimiz ve 500 öğrencimiz fayda 
sağlamıştır. Diğer yandan projeye 
başlamadan önce farklı kültürel 
yapıya sahip sığınmacıların bu et-
kinliklerden sonra bakış açılarını ve 
birbirlerine olan tutumlarını olum-
lu yönde değiştirme çabasında ol-
muşlardır. Bizler eğitimin neferleri 
olarak bu ve buna benzer uygula-
maların daha yaygın hale getirilip 
öğretmen, öğrenci ve veli üçgenin-
de eğitim kalitesinin arttırılmasını 
temenni ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

Yaz şenliği ve sergisi progra-
mına, Eğitim Bir Sen Bir Nolu Şube 
Başkanı Nazif Karlıer ve başkan 
yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları Ahmet Ciğerci ve Ay-
dın Uygun, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Büyükmanav, Karatay 
Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı İbra-
him Temel ve başkan yardımcıları, 
Gençlik Merkezi Müdürü Kasım 
Yazıcı, alk Eğitim Merkezi Müdürü 
İbrahim Sardoğan, KOP Başkanlığı 
temsilcileri, okul müdürleri ve Me-
ram Sosyal Hizmet Merkezi Tem-
silcileri katıldı.
n İHA

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, “İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret bir eğitim modeli değildir. İmam hatiplilik aynı 
zamanda aşkımızın, gönlümüzün coşkunluğudur, gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur” dedi

İmam hatiplilik 
sınıflara hapsolmaz

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Genel Başkanı Abdullah 
Ecevit Öksüz, “İmam hatiplilik sa-
dece sıralardan ibaret bir eğitim 
modeli değildir. İmam hatiplilik 
aynı zamanda aşkımızın, gönlü-
müzün coşkunluğudur. Sadece 
sınıflara hapsedilemez, gönüller 
deryasıdır ve o gönüller deryasın-
da yaşanılan özel bir misyondur.” 
dedi.

Öksüz, Konya Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi mezuniyet töreninde 
yaptığı konuşmada, kızı Hilal Sena 
Öksüz’ün bu okuldan birincilikle 
mezun olmasından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 

Törene hem imam hatiplile-
re hizmet eden bir vakfın başkanı 
hem de öğrenci velisi olarak katıl-
dığını belirten Öksüz, şöyle devam 
etti: “Ömrünü imam hatipliler 
yolunda hizmete adayan bir kar-
deşiniz olarak, takdir edersiniz ki 
kendi evladımın da imam hatiplilik 
sevdasında bayraktar bir nokta-
da olmasından onur duyuyorum. 

İmam hatiplilik sadece bir oku-
lun diplomasını almak, bir okulun 
mezunu olmak asla değildir. Biz 

imam hatiplerimizde kıymetli ho-
calarımızdan hem bu dünyayı imar 
etmeyi hem de ahiretimizi imar ve 

ihya etmeyi öğrendik. Şimdi çocuk-
larımıza da hem bu dünyayı hem 
ahiretimizi imar ve ihya etmeyi 
öğretmeye devam ediyoruz. İmam 
hatiplilik sadece sıralardan ibaret 
olan, sadece sınıflara hapsolan bir 
eğitim modeli de değildir. İmam 
hatiplilik aynı zamanda aşkımızın, 
gönlümüzün coşkunluğudur. Sade-
ce sınıflara hapsedilemez, gönüller 
deryasıdır ve o gönüller deryasında 
yaşanılan özel bir misyondur.”

Hilal Sena Öksüz de imam 
hatip mezunu olmaktan gurur 
duyduğunu söyledi. İmam hatip 
lisesini bitirirken önemli bir mis-
yon yüklendiklerini ifade eden Ök-
süz, “Bundan sonraki hayatımızda 
imam hatip lisesi diplomamız bizim 
için beyaz bir elbisedir. Bu elbiseye 
en ufak leke sürdürmemek, burada 
öğrendiklerimizi hayatımızın tüm 
alanlarında sadece uygulamak de-
ğil aynı zamanda yaymak zorunda-
yız.” diye konuştu. Törene, lisenin 
müdürü Nurullah Aktürk, müdür 
yardımcıları, öğretmenler, öğrenci-
ler ve veliler katıldı. n AA

75 yaşında üniversite sınavına girdi
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Gazyağcı, lezzetiyle en güzel durak!

Kaliteli ve güler yüzlü hizmet 
anlayışıyla yoluna devam eden 
Gazyağcı Furun Kebapçısı, Konyalı-
nın ve Konya dışından gelen misa-
firlerin vazgeçilmez adresi oluyor.

Kalitesinden ve lezzetinden 
ödün vermeyen Gazyağcı Furun 
Kebapçısı, Konya’nın tercih edilen 
en gözde mekanları arasındaki ye-
rini almış durumda. Gerek lezze-
tiyle gerek güler yüzlü hizmetiyle 
göz dolduran Gazyağcı, Konyalıyı 
ve Konya dışından gelen misafirleri 
ağırlıyor. Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Gazyağcı Furun Kebabı 
Sahiplerinden Hüseyin Çınalı, ken-

dilerini tercih eden misafirlerine 
teşekkür etti. Açıldıkları günden 
buyana aynı kalite ve hizmet anla-
yışıyla yollarına devam ettiklerinin 
altını çizen Çınalı, şunları söyledi, 
“Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi 
Kulluk’un ev sahipliğinde Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanı Sayın 
Nihat Özdemir, Spor Genel Müdü-
rü Sayın Mehmet Baykan, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sa-
yın Uğur İbrahim Altay, Konyaspor 
Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk 
ve Değerli TFF Yönetim Kurulu 
Üyelerini ağırladık. Bunun yanında 
yine Sayın Valimiz Cüneyit Orhan 

Toprak’ın ev sahipliğinde; Gençlik 
ve Spor Bakanı Sayın; Dr. Meh-
met Kasapoğlu, Konya Valisi Sayın 
Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti İl 
Başkanı Sayın Hasan Angı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Uğur İbrahim Altay ve değerli mi-
safirlerini ağırlamaktan onur duy-
duk. Gazyağcı olarak, hem Kon-
ya’daki değerli büyüklerimizin hem 
de Konya dışından gelen değerli 
büyüklerimizin tercih sebebi olmak 
bizleri mutlu etmektedir. Gazyağcı, 
olarak kaliteden ödün vermeden 
yolumuza devam edeceğiz.” 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib 
Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yer 
alan gözlem noktasına Suriye rejim 
güçlerince kasıtlı olduğu değerlen-
dirilen havan saldırısının yapıldığı-
nı, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla 
anında karşılık verildiğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama-
da, “Suriye rejim güçlerinin İdlib 
Gerginliği Azaltma Bölgesinde kont-
rol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 
Murak bölgesinde yer alan 9 numa-
ralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu 
değerlendirilen top/havan atışları ile 
bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldı-
rıya bölgedeki ağır silahlarla anında 
karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda 
personel zayiatı olmayıp; üs bölge-
mizde yer alan, tesis, teçhizat ve 
malzemelerden bir kısmı kısmi ha-
sar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak 
Rusya nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur.  Durum yakından 
takip edilmektedir” denildi. n DHA

Şırnak’ta 8 terörist 
etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 8 terörist 
etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın 
İdil ilçesinde devam eden operas-
yon kapsamında 8 teröristin daha 
etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nca 
Şırnak’ın İdil ilçesinde etkisiz hale 
getirilen 8 teröristten birinin ‘terör-
den arananlar listesi’ndeki ‘turun-
cu’ kategoride yer alan ‘Sarya’ kod 
adlı Emine Toy, diğerinin ise ‘gri’ 
kategorideki ‘Baran’ kod adlı Yıl-
maz Begiç olduğu bildirildi. Bakan-
lıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç 
güvenlik operasyonları kapsamın-
da; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem 

Deresi bölgesinde İl Jandarma Ko-
mutanlığı’nca gerçekleştirilen ‘Şe-
hit Jandarma Uzman Çavuş Mus-
tafa Kalfe’ operasyonunda etkisiz 
hale getirilen 8 teröristten 2’sinin 
‘Terörden Arananlar Listesi’nde 
yer aldığı tespit edilmiştir. Etkisiz 
hale getirilen teröristlerden birinin, 
600 bin TL ödülle turuncu katego-
ride yer alan ‘Sarya’ kod adlı Emine 
Toy olduğu diğer teröristin ise 300 
bin TL ödülle gri kategoride yer 
alan ‘Baran’ kod adlı Yılmaz Begiç 
olduğu belirlenmiştir” denildi.
n DHA

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve 
Kandil bölgelerine düzenlenen 
hava harekâtında PKK’lı 7 terörist 
etkisiz hale getirildi. Milli Savunma 
Bakanlığı’nın sosyal paylaşım site-
si Twitter hesabı üzerinde yaptığı 
açıklamada, “Hakurk bölgesinde 
devam eden Pençe Harekâtı ile ko-

ordineli Metina ve Kandil bölgeleri-
ne düzenlenen hava harekâtlarıyla 
bölücü terör örgütü tarafından si-
lah mevzii, barınak ve sığınak ola-
rak kullanılan hedefler vuruldu, 7 
PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle 
getirildi” denildi.
n DHA

Karapınar bölgesinde özellikle son yıllarda üst üste meydana gelen ve sayıları 300’ü aşan obruklar bölge halkını tedirgin 
ediyor. Prof. Dr. Fethullah Arık, doğal jeolojik bir olay olan obrukların sayısının artmasının beklendiğini söyledi

Arık: Obruk sayısının
artması öngörülüyor!

Karapınar ilçesinde oluşan 
300’den fazla obruğa zamanla ye-
nileri eklenirken, uzmanlar bu çö-
küntülerin doğal jeolojik bir olay 
olduğunu, obruk sayısının artacağını 
belirtiyor. 

Türkiye’nin rüzgar erozyonuna 
maruz kalan bölgelerinin başında 
gelen yaklaşık 50 bin nüfusa sahip 
Karapınar’da yer altı sularının çeki-
lip, toprağın göçmesiyle meydana 
gelen obruklar tehdit oluşturuyor. 
Karapınar’da son olarak geçtiğimiz 
günlerde yaklaşık 20 metre derinli-
ğinde ve 15 metre çapında bir obruk 
oluştu. Obrukların etrafındaki tarla-
larda ise hasat başladı. Bazı obruk-
ların etrafı tel örgü ile çevrilirken, 
bazıları ise açık duruyor. 

‘OBRUK SAYISININ 
ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR’

Obrukların kontrol edilmesinin 
imkansız olduğunu, sadece yer altı 

sularının kullanımının kontrol edi-
lebileceğini belirten Konya Teknik 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeolo-
ji Mühendisleri Odası Konya Şube 

Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “Ob-
ruk oluşumu genellikle doğal jeolojik 
olaylara bağlı. Bu şu anlama geliyor, 
bölgedeki tabaklar suyla karşılaştı-
ğı zaman çökme yapıyor ve obruk 

oluşuyor. Obruk geçmişten beri 
oluşan bir şey. Geçmişte Konya’da 
oluşan birkaç obruk sayısı özellikle 
2000’lerden sonra hızlı bir şekilde 
artmaya devam etti. 2010 ile 2018 
arasında 60’a yakın obruk oluştu. 
Her yıl sayıları giderek artıyor. Son 
altı ay içerisinde 12 adet obruk oluş-
tu. Bu sayının daha da artacağı ön-
görülüyor” dedi. 

‘TEMEL SEBEBİ YER 
ALTI SULARININ KULLANIMI’
Asıl temel sebebin yer altı sula-

rının kullanımı olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Fetullah Arık, “Yer altı 
suları doğrudan obruk oluşturacak 
faktör değildir belki ama hem jeolo-
jik yapı, hem kuraklık hem de fazla 
su kullanımı obruk oluşumunu artı-
rıyor. Obrukların sayısı arttıkça artık 
can kaybının yaşanma olasılığı da 
artıyor” şeklinde konuştu. 
n İHA

Suriye rejiminin saldırısına anında cevap
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Borç 160 Milyon Euro!
Trabzonspor’da bugün gerçekleşen 44. Divan Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf 

Yazıcı ve Abdülkadir Ömür son günlerde ortaya atılan transfer iddiaları hakkında net konuşarak, “Yusuf ve Abdülkadir için 
kulübün borcu olan 160 milyon Euro’yu getirip masaya koysalar dahi bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum” dedi

Konuşmasında Yusuf Yazıcı ve Abdül-
kadir Ömür için gelen transfer tekliflerine 
değinen Başka Ağaoğlu, “Bizim oyun-
cularımıza sadece para gözüyle bakmak 
yapabilecek hataların en büyüğü olur. O 
irtifayı hiçbir para ile ölçemezsiniz. Mona-
co ve Lille’den gelen teklifler için dedim ki, 
kulübün borcu 160 milyon Euro’yu getirip 
tamamını koysanız dahi bu sene oyuncula-
rımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular 
Türkiye’nin en değerli iki oyuncusu mu? 
Sizin yapacağınız teklifler 8, 9, 10, 15 gibi 
rakamlarla gelen tekliflere değer verirsem, 
şehrimize kulübüme ihanet etmiş olurum. 
Ülke ekonomisine ihanet etmiş olurum. Ül-
kenin 2 pırlantasını almak için buradasınız, 
o zaman masaya geldiğiniz de pırlantanın 
gerçek değeriyle masaya geleceksiniz o 
da inşallah önümüzdeki sene, Yusuf ve 
Abdülkadir sadece para olarak değil ülkeyi 
Trabzonspor’u temsil edecekler. Arkala-

rından gelen arkadaşlarının kardeşlerinin 
önünü açan insanlar olacak. Asla sıradan 
bir oyuncu transferi gibi yurt dışına gönder-
mek istemiyoruz. En iyi yere en iyi parayla 
gidecek” diye konuştu. 

“ŞAMPİYONLUĞA ÇOLUK 
ÇOCUKLA MI GİDECEĞİZ, EVET!” 

Genç futbolcu transferleri hakkında 
yapılan eleştirilere cevap veren Ağaoğlu, 
“Hala genç futbolcuların transferi söz ko-
nusu olduğu zaman beni üzecek eleştiriler 
yapılıyor” diyerek, “Şampiyonluğa çoluk 
çocukla mı gideceğiz. Evet, çoluk çocukla 
gideceğiz. Kendi potansiyeline güven-
meyen adamın spor adamlığından şüphe 
ederim. Spor adamların birinci görevi bu 
ülkede gençlere hizmet etmektir. Önce 
gençlerin önünü açacağız. Önce gençleri 
kullanacağız yetmiyorsa ihtiyaç duyulduğu 
zaman önce ülke içerisinden sonra dışında 
Trabzonspor ilkelerini benimseyen yaban-

cılarla yolumuza devam edeceğiz” şeklin-
de konuştu. 

“5 MİLYON EURO’YU 
AŞMAMA TAAHHÜTTÜ 

55 MİLYON EURO İLE AŞILDI” 
Kulübün finansal durumu hakkında da 

konuşan Ağaoğlu, “Yönetimi devraldığımı-
zın gün borcumuz 892 milyon TL’den 1 mil-
yar 185 milyon TL’ye çıkmış durumdaydı. 
Tam 395 milyon lira faiz ve kur farkı gideri 
var. 1 yıllık süreci 90 milyon lira kar ile ka-
pattık. 395 milyonu faiz olarak yansıdı. He-
pinizin malumu olan UEFA’nın mali disiplin 
komitesinden ceza komitesine sevk ettiren 
süreç, 5 milyon Euro’yu aşmama taahhüttü 
55 milyon Euro ile aşıldığı için disiplin ku-
ruluna sevk edildik. Bugün geldiğimiz nok-
tada UEFA’nın disiplin komitesinin yazmış 
olduğu 5 milyon Euro’nun altında kalırlarsa 
Avrupa kupalarına devam etme durumu 
uygundur görüşünün içindeyiz. 38 milyon 

Euro maliyeti olan bir takım devralmıştık. 
Bugün itibariyle 13,4 milyon Euro’ya geri-
lemiş durumda. Ziraat Bankası ile yapmış 
olduğumuz görüşmelerde kuru sabitledik. 
100 milyon Lira bize öngörülen maksimu-
mum kadro maliyeti. Yapacak olduğumuz 
transferlerde son derece hassas olmamız 
lazım” ifadelerini kullandı. 

“YÖNETİCİLER SINAVDAN GEÇMELİ” 
Sürmen yöneticilerin sınavdan geç-

mesi gerektiğini ifade ederek, “Siyasilerin 
mutlaka profesyonel futbol yasasını çıka-
rarak yöneticilerin keyfi harcamalarının 
önünü kesmesi gerekiyor. Yönetici olma 
vasfını ağırlaştırması gerekiyor. Siz bir yere 
müracaat ettiğiniz zaman kimse sizi müdür 
yapmıyor. Oraya hangi görevle giderseniz 
gidin genel müdür olabiliyorsunuz. Onun 
için yöneticilerin doğru sınavlardan geçme-
si lazım” dedi.  
n İHA

Fenerbahçe ilk 
transferini yaptı 

Fenerbahçe, Almanya’nın Wolfsburg II takımından 
gurbetçi futbolcu Murat Sağlam’ı transfer etti. Sarı-laci-
vertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Alman-
ya ekibi Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona 
ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağ-
ladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında 
başarılar dileriz.” denildi. Öte yandan, Murat Sağlam’ın, 
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin katılı-
mıyla düzenlenen imza töreninin fotoğrafları da paylaşıldı.  
n AA

Mamadou Samassa 
D. G. Sivasspor’da 

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa’nın 
Troyes takımında forma giyen kaleci Mamadou Samassa 
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer 
çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk resmi 
transferini gerçekleştirdi. Sivasspor, geçtiğimiz sezon 
Fransa’da Troyes’te forma giyen Mamadou Samassa ile 
Başkan Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde 2019-
2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. 16 Şubat 1990’da Montreuil’de dünyaya 
gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven, geçtiğimiz sezon 
Troyes’da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gör-
dü. Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı 
başardı. Fransız futbolcu, 14 kez de Mali Milli Takımı için 
ter döktü.   n İHA

‘Beşiktaş taraftarını 
mutlu etmek istiyoruz’ 

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Quality of 
Magazine’in ödül törenine katıldı. Törende katılan konuk-
lar, Avcı’ya nasıl bir Beşiktaş göreceklerini sorarken, tec-
rübeli hoca “Daha çok çalışarak Beşiktaş taraftarını mutlu 
etmek istiyoruz” cevabını verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı, Quality of Magazine Dergisi’nin 10. yıl ödül 
törenine katıldı. Cemiyet hayatının önde gelen dergilerin-
den olan Quality’nin 10. yıl davetine Beşiktaş Genel Sek-
reteri Ahmet Ürkmezgil ile birlikte katılan Abdullah Avcı, 
davetlilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı 
renklere gönül verenler Abdullah Avcı’ya bu sezon nasıl 
bir Beşiktaş izleyeceğimizi sorarken, başarılı teknik adam 
iddialı cevaplardan kaçındı. “Daha çok çalışacağız” diyen 
Avcı, amaçlarının Beşiktaş’a gönül veren taraftarları mutlu 
etmek olduğunu da sözlerine ekledi.   n İHA

Aytemiz Alanyaspor, Bakasetas’ı renklerine bağladı
Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan’ın AEK Atina takımından Anas-

tasios Bakasetas’ı transfer etti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 
düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayan 
sözleşmeyi imzaladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde dü-
zenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu 
yaptığı açıklamada, daha önce olduğu gibi yine komşu ülke Yunanis-
tan’dan bir transfer yaptıklarını söyledi. AEK Atina takımından trans-
fer edilen Bakasetas’ın aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı’nda 
da oynadığını belirten Çavuşoğlu, “Bu transferin hem kendisi, hem 
de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstediğimiz 
ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik direktörümüz de kendisini 
istiyordu. Yunanistan’daki başarılarına inşallah burada da devam 
edecektir. Hayırlı olsun” dedi. 

“GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMEMEK İÇİN BAHANE YOK” 
Anastasios Bakasetas ise “Alanyaspor’a transfer olduğum için 

çok mutluyum. Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Bu transferde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geldiğimden bu yana, 
transfer sürecimde, bana davranış biçimleriyle, bu transferde ne 
kadar istekli olduklarını gösterdiler. Her şey yolunda gidecek ve ku-
lüp için yüzde yüzümü vereceğim. En iyi arkadaşlarımdan biri olan 
Tzavellas burada oynuyor. 2,5 yıldır burada ve onunla her gün konu-
şuyorum. Bundan dolayı ligi ve takımı iyi biliyorum. Geçen sene bazı 
maçları izledim. Gerçekten zor ve ilginç bir lig olduğunu düşünüyo-
rum. O yüzden burayı seçtim. Burada şartlar çok iyi. Güzel bir sezon 
geçirmemek için bahane yok” diye konuştu. 

Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen Bakasetas, rakip fileleri 
6 kez havalandırırken 3 de asist kaydetti. Daha önce Asteras Tripolis, 
Thrasyvoulos Fylis, Aris Thessaloniki, Panionios Athen ve AEK Atina 
takımlarından forma giyen Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’yla 
da bugüne kadar 21 karşılaşmada görev yaptı. n İHA

Spor Toto Süper Lig’de transferin 
gözde oyuncusu Hugo Rodallega’yı 
transfer etmek isteyen takımlar arasına 
Göztepe de dahil oldu. Öte yandan sa-
rı-kırmızılı takım eski oyuncusu Umut 
Nayir’i de listesine aldı. Trabzonspor ile 
sözleşmesi sona eren ve birçok takım-
dan teklif alan Rodallega, Göztepe’nin 
de radarına girdi. Ülkesinde oynamak 
istediğini söyleyerek Trabzonspor ile 
sözleşme uzatmayan ardından Deniz-
lispor ile transfer görüşmesi yapan 
Kolombiyalı oyuncu için Göztepe de 
devreye girdi. İzmir ekibinin menajerler 
vasıtasıyla 33 yaşındaki teklifini ilettiği 
ve gelecek cevabı beklemeye başladığı 
iddia edildi. Göztepe’nin bu transferde 
en büyük kozu ise İzmir. Bir dönem Ak-
hisarspor’da forma giyen Rodallega, o 
dönemde İzmir’de yaşarken, hem oyun-
cunun hem de ailesinin şehri sevmesi 

bu transferde sarı-kırmızılıların elini 
oldukça güçlendiriyor. Oyuncunun Trab-
zonspor ile de henüz köprüleri atmadığı 
öğrenilirken, Kolombiyalı golcünün 
geleceğinin önümüzdeki hafta içinde 
netleşmesi bekleniyor. Son 4 sezondur 
Türkiye’de top koşturan deneyimli gol-
cü, 137 resmi maçta rakip filelere 60 gol 
bırakmayı başardı. 

UMUT’A GÖZ HAPSİ 
Rodallega için nabız yoklayan Göz-

tepe’nin eski oyuncusu Umut Nayir’in 
durumunu da yakından takip ettiği öğ-
renildi. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da 
kiralık olarak geçiren ve sezonun sona 
ermesiyle birlikte Beşiktaş’a dönen 
Umut için siyah-beyazlı takımın Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı’nın vereceği 
raporun ardından harekete geçilecek. 
2016/2017 sezonunda sarı-kırmızılı for-
mayı terleten Umut, takımıyla bir üst 

lige çıkma başarısı göstermişti. 
BAŞKAN SOYER’E TEŞEKKÜR 

Torbalı Belediye Meclisi’nin, eski 
belediye tarafından Göztepe’ye tahsis 
edilen 104 dönümlük arazinin devrini ip-
tal etmesinin ardından İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı 
açıklama sarı-kırmızılı camiada büyük 
sevinçle karşılandı. Soyer’in meclis top-
lantısında, “İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Göztepe’yi destekleyecek. Torbalı’daki 
arazide tekrar Göztepe’ye intifa hakkı ve-
rilmesini sağlayacağız. Göztepe’yi yarı 
yolda bırakmayacağız. Biz bugüne kadar 
Göztepe’yi destekledik bundan sonra da 
destekleyeceğiz” ifadelerinin ardından 
sarı-kırmızılı camiadan Soyer’e teşekkür 
mesajları yağdı. Tunç Soyer, Gözte-
pe’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına 
da katılıp taraftarlara üçlü çektirmişti.   
n İHA

Göztepe ve Denizlispor’un Rodallega savaşı
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Ahmet Pekyatırmacı’dan 
milli sporcuya ziyaret

Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı 
sporcusu Gülce Dönmez, bir ilki gerçekleştirerek Ispar-
ta’da düzenlenen 345 sporcunun katıldığı Ferdi Minikler 
Türkiye Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak 
Milli Takıma girmeye hak kazandı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Selçuklu Belediye Baş-
kan Yardımcısı ve Konya ASKF Genel Sekreteri M. Ali 
Çakar, Gülce Dönmez’i evinde ziyaret ederek tebrik etti. 
Ziyarette bulunan Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa 
Tenisi Takım Başantrenörü Fatih Erden ve Dönmez aile-
si diğer çocukları Burak’ın da Selçuklu Belediyespor Su 
Topu takımında olduğunu ve çocuklarından gurur duy-
duklarını belirterek ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini 
dile getirerek teşekkür etti. n SPOR SERVİSİ

Kick boksta Konya
il seçmeleri yapıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında 
yer alan Kick Boks Konya İl Seçmeleri Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Organizas-
yondan birçok kategoride yaklaşık 250 sporcu mücadele 
etti. Seçmelerde çocuklarını takip eden aileler de büyük 
heyecan yaşadı. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu yaptığı açıklamada, “Minikler, Yıldızlar, Gençler ve 
Büyükler kategorisinde yaklaşık 250 sporcu madalya için 
mücadele ettiği organizasyonda emeği geçenlere teşek-
kür ederiz” ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor 
Akşehir’e devredildi
1 Haziran 2019 tarihi itibariyle ismi 1922 Konyaspor olan Konyaspor Kulübü’nün 2. Lig’deki pilot takımı 
Konya Anadolu Selçukspor, Akşehir’e devrediliyor. Daha önce Ereğlispor ile bir görüşme gerçekleştiren 

yeşil beyazlı kulüp, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Akşehirspor’a devir kararı aldı
7 sezondur Konyaspor bünyesinde 

bulunan ve yeşil beyazlı kulübün geleceği 
olarak görülmesine rağmen istenilen veri-
mi veremeyen Konya Anadolu Selçukspor, 
(1 Haziran 2019 itibariyle 1922 Konyaspor) 
devrediliyor. Daha sezon bitmeden Ereğ-
lispor ile bir görüşme gerçekleştirilen 
Konyaspor Kulübü, daha sonra yaptığı 
açıklamada 1922 Konyaspor’un Ereğli’ye 
devredilmediğini açıklamıştı. Konyaspor 
olağanüstü genel kurulunun ardından Ak-
şehirspor yönetimi ile yapılan görüşme-
lerin ardından iki takım yetkilileri prensip 
anlaşmasına vardı ve TFF 2. Lig’de mü-
cadele eden 1922 Konyaspor’un devredil-
mesi kararlaştırıldı. Öte yandan Cumartesi 
günü gerçekleştirilmesi planlanan 1922 
Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurulu 
da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 
Haziran tarihine ertelendi.

1922 KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA
1922 Konyaspor Kulübü, resmi site-

sinden yaptığı açıklamada, kulübün Akşe-
hirspor’a devri konusunda prensip anlaş-
ması yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, 
“İkinci ligde mücadele eden 1922 Kon-
yaspor kulübümüz için bugün idari binamız-
da Akşehirspor yetkilileriyle bir görüşme 
gerçekleşmiştir. Toplantıda Akşehir Bele-
diye Başkanı, Akşehirspor kulüp başkanı ve 
şehrin ileri gelenleri ile yönetim kurulu üye-
lerimiz görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 
Toplantının sonunda 1922 Konyaspor Kulü-
bümüzün Akşehirspor’a devri için taraflar 
prensip anlaşmasına varmışlardır. Konu 
hakkında kapsamlı açıklama önümüzdeki 
günlerde yapılacaktır” denildi.

GENEL KURUL ERTELENDİ
Sezonun bitmesinin ardından 1922 

Konyaspor’dan yapılan açıklamada 15 
Haziran Cumartesi günü olağanüstü genel 
kurula gideceği bildirilmişti. Cumartesi 
günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 
genel kurul gerçekleştirilemedi. Kulüpten 
yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumu-
zun almış olduğu karar gereği; 15 Haziran 

2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ola-
ğanüstü Genel Kurulumuz, yeterli çoğun-
luk sağlanamadığı için 22.06.2019 günü-
ne ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay, “Genel kurulu gerçekleştirebil-
memiz için gereken delege sayısına ne ya-
zık ki ulaşamadık. Genel Kurulumuz 22 Ha-
ziran 2019 Cumartesi günü saat 17.30’da 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu 
Basın Toplantı Salonunda gerçekleştiril-
mek üzere ertelenmiştir. Delegelerimizin 
gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz” 
şeklinde konuştu.

‘EREĞLİ’YE SÖZ VERMEDİK’
Konyaspor Kulübü, sezon bitmeden 

Ereğlispor ile kulübün devredilmesi konu-
sunda bir görüşme gerçekleştirmişti. Ko-
nuyla ilgili bir açıklama yapan Konyaspor, 
“Bilindiği üzere bugüne kadar Anadolu 
Selçukspor olarak liglerde yer alan pilot ta-
kımımız son yapılan genel kurulda alınan 
karar gereği ismini 1922 Konyaspor olarak 
değiştirmiş ve 1 Haziran 2019 itibariyle bu 
isimle anılmaya başlamıştır. 2018-2019 
sezonunun sonuna doğru Ereğli ilçemiz-
den gelen heyet, başkanımız Hilmi Kulluk 
ve yöneticilerimizi ziyaret ederek 2. Lig 
takımımıza talip olduklarını belirtmişler-
dir. Görüşmede takımımızın durumunun 
netleşmediği, ligde kalıp kalmayacağının 
belli olmadığı, bu yüzden sezon sonu bir 

değerlendirme yapılmasının çok daha 
doğru olacağının altı özellikle çizilmiş, 
konuyla ilgili hiç kimseye hiçbir şehre, 
kurum ve kuruluşa “söz” verilmemiştir. 
Ereğli heyeti de mahalli idareler seçimle-
rinin tamamlanmasının ardından yeniden 
bu konuyla ilgili Yönetimimizle görüşmek 
istediklerini ifade etmişler ancak seçim 
sonrası herhangi bir geri dönüş gerçek-
leşmemiştir. Pilot takımımızla ilgili kamu-
oyunda birtakım haberler ve açıklamalar 
yer almaktadır. 1922 Konyaspor, kulübü-
müzün bünyesinde faaliyetlerine devam 
edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur” ifadelerine yer verdi.  
n SPOR SERVİSİ

BAL’ın yeni ekibi Ereğli 
transferde hız kesmiyor

Geride kalan sezonda Konya Süper Amatör Küme’de 
şampiyon olan ve Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselen Ereğ-
lispor’da transferde hızlı dakikalar geçiriyor. İç transferi 
tamamlayan ve dış transfere yönelen yeşil beyazlı takım, 
Isparta Davraz’dan başarılı stoper İsmail Odabaşı ile anlaş-
ma sağladı. Bunun yetinmeyen Konya ekibi, golcü oyuncu 
Erdi Balcı’yı da kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde kaleci 
transferini de tamamlayan Ereğlispor, yeni sezona iddialı bir 
şekilde girmenin hesaplarını yapıyor. n SPOR SERVİSİ 

Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Riva’da 

yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi. Görev 
dağılımının ardından Konyalı spor adamı Mehmet Baykan 
Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri So-
rumlusu oldu. Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu: Servet Yardım-
cı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri 
ve Dış İlişkiler Sorumlusu. Mehmet Baykan - Başkan Vekili, 
İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu. Erhan 
Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Ku-
lüp Lisans İşleri Sorumlusu. Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, 
İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu. Yılmaz Büyü-
kaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig 
Kulüpleri Sorumlusu. Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Ama-
tör İşler Sorumlusu. Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit 
Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu. Mustafa 
Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu. Hasan Y.Akıncıoğlu - 
Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu. 
Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorum-
lusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye. İsmail Erdem - Engelli 
Federasyonları Sorumlusu. Nuri Akın - Tesisler ve Yatırım-
lar Sorumlusu. Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol 
Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu. Selim 
Soydan- A Milli Takım Sorumlusu.  n SPOR SERVİSİ

Play – Off şampiyonu OGM Ormanspor oldu Recep Albay Basketbol Okulu faaliyete geçti
Türkiye Basketbol Ligi’nde sezonu 

lider bitiren ve Süper Lig’e yükselen 
Bursaspor’un ardından bir üst lige yük-
selecek olan ikinci takımın belirlenme-
si için oynanan Play – Off müsabakala-
rını OGM Ormanspor kazanarak adını 
Süper Lig’e yazdırdı. Konyaspor Bas-
ketbol Takımı’nın da katıldığı ve yarı 
finalde elendiği Play – Off maçlarının 
finalinde Sigortam.Net İTÜ’yü geçen 
Ankara ekibi, Süper Lig’e çıkan ikinci 
takım oldu. Konyaspor, yarı finalde Or-
manspor’a elenerek Türkiye Basketbol 
1. Lig’de kaldı. Türkiye Basketbol Ligi 
2018-2019 sezonu play-off final serisi-
nin beşinci maçında Sigortam.Net İTÜ 
BB’yi 65-49’luk skorla mağlup eden 
OGM Ormanspor, seriyi 3-2 kazandı. 
Bu sonuçla OGM Ormanspor, normal 
sezonu lider tamamlayan Bursaspor 
Durmazlar’ın ardından 2019-2020 
sezonunda Tahincioğlu Basketbol Sü-
per Ligi’nde mücadele etme hakkını 
elde etti. TBL play-off final serisini 
şampiyon olarak tamamlayan OGM 
Ormanspor’a şampiyonluk şilti ve ma-

dalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi 
Alper Arıkoğlu ve Türkiye Basketbol 
Federasyonu CEO’su Ömer Onan sun-
du. 

Final oynama başarısı gösteren 

Sigortam.Net İTÜ BB’ye madalyalarını 
ise TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya 
Yannier ve TBF Erkek Ligleri Direktör 
Yardımcısı Özgün Önver takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya basketbolunun duayen 
ismi olan, gerek ulusal takımlara 
gönderdiği sporcular, gerekse Milli 
takıma gönderdiği sporcular ile adı 
devamlı başarılar ile anılan Antre-
nör Recep Albay’ın kendi adına kur-
duğu basketbol okulu Meram Tahir 
Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip 
Lisesi spor salonunda faaliyete geç-
ti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
çocukların ve gençlerin düzenli spor 
yapma alışkanlığını kazandırmanın 
öneminden bahseden Albay, “Önce-
likle Düzenli spor yapmak çocukların 
kas ve kemik yapılarını kuvvetlen-
direrek, sürat, kuvvet ve esneklik 
özelliklerini geliştirir. Ayrıca düzenli 
spor yapmak sosyal açıdan çocuk-
ların iletişim becerilerini geliştirir. 
Paylaşma ve yardımlaşma duygu-
larını artırır. Kendini korumasını ve 
diğer bireylerin hakkına saygı gös-
termesini öğretir. Problem çözme 
becerilerini geliştirir. Özgüven, ka-
rar verebilme ve liderlik becerilerini 
geliştirir.” dedi. Basketbol okulunda 

sporculara ayrıca mentorluk desteği 
de veren Albay; çocukların beslen-
me, düzenli uyuma ve sağlığını ko-

rumanın yolları gibi kişisel bazlı des-
tek ve takibini yapıldığı da bildirildi.
n SPOR SERVİSİ



1 Haziran 2019 tarihi itibariyle ismi 1922 Konyaspor olan 
Konyaspor Kulübü’nün 2. Lig’deki pilot takımı Konya Anado-
lu Selçukspor, Akşehir’e devrediliyor. Daha önce Ereğlispor 

ile bir görüşme gerçekleştiren yeşil beyazlı kulüp, daha 
sonra yapılan görüşmelerin ardından Akşehirspor’a devir 

kararı aldı. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Bölgesel Amatör 
Ligi’nden 2. Lig’eRPS

Kartal kanatlanacak!
Önemli oyuncuları ile yollarını ayırmaya hazırlanan Konyaspor’da, yeni isimler için çalışmalar sürüyor. 

Santrfor problemini eski golcüsü Bajic ile çözen Konyaspor’da kanat harekatı devam ediyor. İlk hedef olan 
Aatıf transferi olumsuz sonuçlanırken, Anadolu Kartalı daha etkili isimlerin peşine düştü

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da transfer 
çalışmaları sürüyor. İlk resmi transferini Riad Bajic’i kadrosu-
na katarak gerçekleştiren Anadolu Kartalı, golcü problemini 
bu şekilde çözmüştü. Verim alınamayan önemli oyuncularla 
yollarını ayırmaya hazırlanan Yeşil Beyazlılar’da şimdiki he-
def, eksik bölgelere etkili isimlerin kazandırılması. Bu doğ-
rultuda kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Konyaspor, ilk 
hedefi olan Aatıf Chahechouhe transferinden istediği sonuç 
alınamadı. 

AATIF YÜKSEK ÜCRET İSTEDİ
Uzun süredir deneyimli oyuncu Aatıf Chahechouhe ile 

masada olan Konyaspor’un, kısa süre içinde bu transferi bi-
tirmesi bekleniyordu. Ancak görüşmeler istenildiği şekilde 
ilerlemedi ve Aatıf transferi askıya alındı. Oyuncunun istediği 
yıllık ücreti ve sözleşme uzunluğunu yüksek bulan Konyaspor 
yönetimi, alternatif isimlere yöneldi. 

Aatıf Chahechouhe’nun yıllık 1.2 milyon Euro’dan 3 yıllık 
sözleşme istediği öğrenilirken, Konyaspor’un bu şartları kabul 
edilemez bulduğu, bazı Süper Lig takımlarının Aatıf’ın şartla-
rını kabul etmeye istekli olduğu için transferin olumsuz sonuç-
lanma ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. 

SKOR KATKISI YÜKSEK 
KANAT İSTENİYOR

Aatıf Chahechouhe transferinin olumsuz sonuçlanmak 
üzere oluşu, Fofana ve Traore gibi isimlerin takımdan ayrıl-
ması nedeniyle Konyaspor kanat transferi çalışmalarını hız-
landırdı. Alternatif isimlere yönelen Anadolu Kartalı’nın gelir 
gelmez katkı verecek skorer birkaç kanat oyuncusu ile temas-
ta olduğu öğrenildi. 

Transferin kısa süre içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 
SOL BEK VE STOPER…

Savunmaya da takviye yapacak olan Konyaspor’un bir 
yandan da sol bek ve stoper arayışları sürüyor. Yabancı bir 
stoper ile görüşmeleri sürdüren Anadolu Kartalı, sol bek için 
İsmail Köybaşı ile ilgileniyor. Zuta ile yolları ayırmaya hazırla-
nan Yeşil-Beyazlılar’da İsmail Köybaşı’nın yerli alternatifi de 
hazır.  
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Konyaspor Kulübü’nün Aatıf 
Chahechouhe transferi 
olumsuz sonuçlandı.




