
Haşereye karşı
seferber oldular

‘Taşın altına 
elimizi koyacağız’

Konut satışında
düşüş yaşandı

Karatay Belediyesi, sinek, siv-
risinek ve karasinek gibi haşe-
relere karşı başlattığı ilaçlama 
çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürüyor. Belediye ekipleri 
9 araç ve 23 kişilik personelle 
80 mahallede etkin ilaçlama 
gerçekleştiriyor.  n SAYFA 3’TE

Odalarının se-
çimli genel ku-
rul sonucunu 
değerlendiren 
Konya SMMM 
Odası Başkanı 
ve yeni dönem 
adayı Seyit Fa-
ruk Özselek, “Meslektaşlarımız 
kendi aranızda birleşin, kendi 
içinizde çalışın ve hep beraber 
elinizi taşın altına koyun dediler. 
Biz de öyle yapacağız” dedi.  
n SAYFA 6’DA

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya 
göre, 2019 yılı Mayıs ayı 
itibariyle Konya ilinde toplam 
konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 32,9, 
bir önceki aya göre yüzde 9,3 
oranında azalarak bin 923 adet 
oldu.  n SAYFA 4’TE

ÖZLÜK HAKLARIMIZ
HER GEÇEN GÜN ERİYOR!

YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN
SELÇUK HAREKETE GEÇTİ

Veteriner Hekimlerin sorunları var! 

Rektör Şahin’den sürücülere uyarı

Konya Veteriner 
Hekimleri Odası 
Başkanı Prof. Dr Aş-
kın Yaşar, “Kamuda 
görev alan veteriner 
hekimlerin özlük hak-
ları her geçen gün 
erimektedir. Veteri-
ner hekimler 30 yıldır 
uzmanlık eğitiminden 
mahrum bırakılmış-
lardır” dedi.

Trafikte yaya önceli-
ği konusunda farkın-
dalık oluşturmak için 
proje geliştiren Sel-
çuk Üniversitesi’nde 
‘Sosyal Farkındalık 
ve Toplumsal Proje 
Çalışması’ kapsa-
mında sürücüler 
su ve bilgi broşürü 
dağıtıldı.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 7’DE

Gözler 1 Temmuz’da
Süresi bitince 2 defa 

uzayan ve 30 Haziran’da 
son bulması beklenen ÖTV 

indirimiyle ilgili belirsizlik, 
ikinci el otomobil 

piyasasını etkiledi. Özellikle 
ikinci el ticari araç satışı 

neredeyse tamamen durdu

ÖTV İNDİRİMİ GELDİ,
İKİNCİ EL KİLİTLENDİ

ÖTV indiriminin genel olarak sıfır araç sa-
tışlarına olumlu yansımasına karşılık ikinci 
el araç satışlarını olumsuz etkilediğini dile 
getiren Koyuncu Otomotiv İkinci El Satış 
Müdürü İhsan Sabri Başak, “60-65 bin liraya 
takasla aldığımız aracın muadili içeride he-
men hemen aynı paraya satılınca, tüketici 
de doğal olarak neden sıfırı tercih etmeyim 
diye sordu. Süreç ikinci el satıcıları için bi-
raz sancılı oldu” diye konuştu.

30 HAZİRAN’DAN SONRA 
İKİNCİ EL KAZANDIRACAK

Özellikle ikinci el ticari araç satışlarının bü-
yük oranda sekteye uğradığını dile getiren 
Başak, “İkinci elde özellikle ticari araç satış-
ları neredeyse tamamen durdu. 30 Haziran 
itibariyle ÖTV indirimi büyük ihtimalle sona 
erecek. Sonrasında araçlar gerçek değe-
rinde satılacak. İkinci el araçlar da gerçek 
değerini bulacak. İndirim devam ederse 
de sıfır araçlara gelecek olan zamlarla piya-
sa yine dengelenecek” dedi.  n SAYFA 15’TE

Tel tel dökülüyor! 
Şükran Mahallesi’nde 
bulunan ve bölgedeki 

kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında 

çevresindeki binaların 
yıkılmasıyla açığa çıkan 

Kürkçü Mescidi, yeniden 
ayağa kaldırılmayı bekliyor. 

Duvarının bir kısmında 
yıkılmalar meydana gelen 

mescidin biran önce restore 
edilmesi isteniyor.

Mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait mescid, 

Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

kararıyla 1981 yılında 
tescillenmiş ve 2015 yılında 

Konya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nca 

yeni kararlar alınmıştı. 
Mescidin yanında orijinal 
sadaka taşı da bulunuyor. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

04 Genç girişimcinin 
ticari başarısı 07 Selçuk Üniversitesi’nde 

öncelik yayanın! 10 Vali Toprak Kayak 
Merkezi’ni inceledi
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Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
Derbent ilçesinde yapılması 
planlanan ve tamamlandığında 
Konya’da kış turizminin önemli bir 
merkezi haline gelecek olan Der-
bent Kayak Merkezi’yle yakından 
ilgileniyor. Geçtiğimiz haftasonu 
Derbent ilçesini ziyaret ederek Der-
bent Kayak Merkezi’nin yapılacağı 
alanda incelemelerde bulunan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
gelinen sürece ilişkin de bilgi aldı.  
n HABERİ SAYFA 10’DA

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından “Türkiye’nin İlk 
1000 İhracatçısı 2018” araş-
tırması sonucu hazırlanan 
listeye Konya’dan 6 firma 
girmeye hak kazandı. 2017 
yılında 4 olan Konyalı firma 
sayısının artması, olumlu 
karşılandı. KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü ve KTO Baş-
kanı Selçuk Öztürk, listeye 
giren firmaları tebrik etti.   
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kayak merkezine sıkı takipİlk 1000 listesine 6 firma girdi

Öksüz, yetim ve 
kimsesizleri eğitecekler

Hamider Derneği bünyesine kazandırdığı öksüz yetim ve 
kimsesiz öğrencilerle ilgili yaz kursu başlattı. Dernek Başkanı 
Mustafa Yanartaş çocukların kişiliğini olumsuz etkileyecek 
ortam ve arkadaşlardan korumak amacıyla yaz tatilinde 
15 Haziran- 3 Ağustos tarihleri arasında hafta sonlarında 
öğrencilere yönelik yaz kursu düzenlendiğini ifade etti.

n SAYFA 5’TE
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Karatay’da ilaçlama seferberliği sürüyor
Karatay Belediyesi, sinek, sivri-

sinek ve karasinek gibi haşerelere 
karşı başlattığı ilaçlama çalışma-
larını hız kesmeden sürdürüyor. 
Veteriner İşleri ile Park Bahçeler 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturu-
lan ilaçlama ekipleri, 9 araç ve 23 
kişilik personelle 80 mahallede et-
kin ilaçlama gerçekleştiriyor.

Karatay Belediyesi, yaz ayların-
da artış gösteren ve halk sağlığını 
önemli ölçüde etkileyen sinek, siv-
risinek ve karasinek gibi haşerelere 
yönelik ve yeşil alanlarda ilaçlama 
çalışmalarına devam ediyor.

Halk sağlığını korumak ve za-
rarlı haşerelerin önüne geçmek 
amacıyla ilaçlama çalışmalarını 9 
araç ve 23 kişilik personelle 80 ma-
hallede belirlenen tüm noktalarda 
gerçekleştiren Karatay Belediyesi, 
ilaçlama uygulamasını Veteriner 

İşleri Müdürlüğü kontrolünde yü-
rütüyor. İnsan ve çevre sağlığı göz 
önünde bulundurularak yapılan 

çalışmalar kapsamında karasinek, 
sivrisineğe karşı; hava şartlarına 
bağlı olarak Kasım ayına kadar 

Karatay’ın tamamında mücadele 
devam edecek. Karatay Belediye-
si Park ve Bahçeler Müdürlüğü de 

ağaçlarda yaprak biti, haşere, man-
tar ve böcek olmaması için doğanın 
dengesine uygun ve insan sağlığı-

na zararlı olmayan kimyasallarla 
ilaçlama çalışmaları yapıyor. Ekip-
ler, ilaçlamanın yanı sıra yabancı ot 
temizleme çalışmalarına da yoğun 
bir şekilde devam ediyor.

‘VATANDAŞLARIMIZIN 
SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, vatandaşların talepleri 
doğrultusunda rutin uygulamala-
rında kapsamı daha da genişlet-
tiklerini vurgulayarak “Havaların 
ısınması ile birlikte başlattığımız 
ilaçlama çalışmalarına devam edi-
yoruz. Hemşehrilerimizin sağlığına 
tehdit unsuru olan, ciddi sorun teş-
kil edebilecek her duruma karşı et-
kin bir çalışma yürütüyoruz. Tedbi-
ri elden bırakmadan çalışmalarımız 
23 kişilik ekibimizle 80 mahalle-
mizin tamamında devam edecek” 
dedi. n HABER MERKEZİ

MEB, öğretmenleri 
Konya’da eğitiyor

Aydınlar Ocağı’nda 
Humeyni konuşulacak

Milli Eğitim Bakanlığı Öğ-
retmen Yetiştirme ve Geliştir-
me Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ‘Kapsayıcı Eğitim 
Bağlamında Okul Yöneticilerinin 
Mesleki Becerilerinin Geliştirilme-
si Eğitici Eğitim Kursu’nun açılış 
programı Mevlana Öğretmenevin-
de gerçekleşti.

Mevlana Öğretmenevi Müdü-
rü Galip Bilgili, 5 gün sürecek bu 
önemli kursun Mevlana Öğretme-
nevinde gerçekleştiriliyor olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek programın verimli geçme-
sini diledi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Seyit Ali Büyük Hz. Mevlana’nın, 
Şems-i Tebrizi’nin, Hacıveyis-
zade’nin şehri olan Konya’da bu 
önemli programın yapılması-
nın memnuniyetini yaşadıklarını 
söyleyerek Bakanlık yetkililerine 
teşekkür etti. Büyük, “Bu çalış-
malarla kazananın çocuklarımız, 
şehirlerimiz ve ülkemiz olacak. 
2023 hedeflerine birlik içerisinde 
ulaşacağız” dedi.

Bakanlık Müşaviri Adem Çi-
lek de konuşmasında Milli Eğitim 

Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesinde 
okul yöneticiliği ile ilgili bir başlığın 
olduğunu, şimdi o fikirlerin hayata 
geçirilme aşamasında olduklarını 
söyledi. Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın 
“Bir okul, müdürü kadar okuldur” 
sözünü de anımsatan Çilek, okul 
yöneticilerinin seçimi ve geliştiril-
mesinin önemine değindi.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Fatih Karacabey ise 5 gün sürecek 
Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul 
Yöneticilerinin Mesleki Becerile-
rinin Geliştirilmesi Eğitici Eğitim 
Kursu’nun içeriğine dair bilgi ver-
di. Doç. Dr. Mustafa Sever de yap-
tığı konuşmada “Niçin bu eğitime 
ihtiyaç duyuldu” sorusu üzerinde 
durarak bu eğitim programının 
perde arkasında çok ciddi bir hazır-
lık sürecinin olduğunu belirtti.

Eğitim kursunun açılış progra-
mına Bakanlık Müşavirleri Adem 
Çilek, Turgay Öntaş, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Seyit Ali Büyük, İl 
Milli Eğitim Şube Müdürü Süley-
man Songül, akademisyenler ve 
farklı illerden okul yöneticileri ka-
tıldı.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Ali Temizel, 
Konya Aydınlar Ocağı’nda “Vefatı-
nın 30. Yılında Humeyni ve Devri-
minin 40. Yılında İran”ı anlatacak. 

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Vefatının 30. Yılında Humey-
ni ve Devriminin 40. Yılında İran” 
konusu ele alınacak. Selçuk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Fars 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 
ve Mevlâna Araştırmaları Ensti-
tüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temi-
zel, İran devrimini gerçekleştiren 
Humeyni’nin İran’daki etkisini ve 
günümüze kadar İran’daki yöne-
tim ile dini, sosyal ve kültürel açı-
dan meydana gelen değişim ve 
uygulamaları anlatacak. İl Halk 

Kütüphanesi’nde 18 Haziran 2019 
Salı günü saat 21.00’de gerçekleş-
tirilecek olan sohbete bütün gönül 
dostları davet edildi.
n HABER MERKEZİ

Şükran Mahallesi’nde Kürkçü Mescidi, tel tel dökülüyor. Duvarının bir kısmı tahrip olan Kürkçü 
Mescidi’nin tamamen zarar görmeden gerekli çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılması isteniyor 

Kürkçü Mescidi’ne 
sahip çıkılmalı!

Şükran Mahallesi’nde bu-
lunan Kürkçü Mescidi, yeniden 
ayağa kaldırılmayı bekliyor. Du-
varının bir kısmında yıkılmalar 
meydana gelen mescidin biran 
önce restore edilmesi bekleniyor.

Konya’nın eski mahallelerin-
den olan Şükran Mahallesi, Me-
ram Belediyesi tarafından kentsel 
dönüşüm bölgesi ilan edilmiş, 
bölgedeki eski binaların büyük 
bir kısmı yıkılmıştı. Kentsel dö-
nüşüm çalışmaları kapsamında 
bölgede yıkımlar devam eder-
ken, mahalledeki tarihi yapıların 
da gün yüzüne çıkarılarak, ayağa 
kaldırılması amaçlanıyordu. Bu 
kapsamda çalışmaların titizlikle 
sürdürüldüğü belirtilmişti. Kent-
sel dönüşüm çalışmaları devam 
ederken bölgede bulunan Kürk-
çü Mescidi’nin çevresindeki bi-
nalar da yıkılınca, mescid açığa 
çıkmış oldu. Ancak yıkım esna-
sında mescidin bir bölümünde 
tahribatlar meydana geldi. 1981 
yılında Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ka-
rarıyla tescillenen mescidin daha 
fazla zarar görmeden biran önce 
onarılması bekleniyor.

KARARA UYULMALI!
Mehmet Ali Uz ve Muham-

med Doğan’ın kaleme aldığı ve 
Meram Belediyesi’nin kültür ya-

yınları arasında yer alan “Adım 
Adım Konya” kitabında da bah-
sedilen Kürkçü Mescidi’nin tarihi 
bir yapı olmadığı vurgulanıyor. 
Ancak mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait mescid, Gay-
rimenkul Eski Eserler ve Anıt-
lar Yüksek Kurulu’nun kararıyla 
1981 yılında tescillenmiş ve 2015 
yılında Konya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nca yeni 
kararlar alınmıştı. Alınan karar, 
“Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 21.04.2015 gün ve 
1478 kayıt nolu raporu okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüş-
meler sonunda; Konya İli, Me-
ram İlçesi, Şükran Mahallesi’nde 
Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan 
273 ada, 1 parselde bulunan Gay-
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 23.7.1981 
gün ve A-3054 sayılı kararı ile 
tescil edilen Mülkiyeti Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne ait Kürkçü 
Mescidi’nin koruma grubunun 
II.grup yapı olarak belirlenmesi-
ne,  -Taşınmaza ilişkin hazırlanan 
rölöve, restitüsyon, restorasyon 
(1) öneri projeleri ile raporunun 
onaylanmasına, yapının özgünlü-
ğüne ve taş dokusuna zarar ver-
meden elektrik tesisatının, yangın 
alarmı, seslendirme sisteminin 

yapılmasının uygun olduğuna; 
-Uygulamalar sırasında tavan ve 
duvarlarda yapılacak sıva raspa-
sı sonucu projesinden farklı bul-
gulara rastlanması durumunda 
hazırlanacak güncel rölövenin 
Kurulumuza iletilmesine; uy-
gulamaların Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü uzmanları denetiminde 
yapılarak, uygulamalar sonrasına 
ait rapor ve fotoğrafların Kurulu-
muza iletilmesine karar verildi” 
şeklinde düzenlenmişti. 

KONYA’DAKİ TEK ESERİ!
Osmanlı tarihinde ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde çok başarı-
lı ve meşhur bir hattat olan Hat-
tat Başaralı Zade Fevzi Efendi’nin 
Konya’daki tek eseri de bu mes-
citte bulunuyor. Hattatın, yaklaşık 
100 yıllık olan bu eseri, Konya’da 
bulunan tek eseri olma özelliği de 
taşıyor. Kare bir plan üzerine inşa 

edilen mescidin batı tarafına son-
radan ilaveler yapılmış durumda. 
Mescidin köşesinde ve kaldırımın 
kenarında orijinal bir sadaka taşı 
da bulunuyor. 

MESCİD YIKILMADAN 
GEREKEN YAPILMALI

Tarihi açıdan zengin bir böl-
gede yer alan Konya, ecdadın 
eserlerine sahip çıkma noktasın-
da da oldukça hassas. Bu anlam-
da özellikle Vakıflar Konya Bölge 
Müdürlüğü ve Büyükşehir Beledi-
yesi, restorasyon, bakım ve ona-
rım konusunda gerekli çalışma-
ları yürütüyor. Çok eski bir yapı 
olmamasına rağmen, tescilli olma 
özelliği taşıyan Kürkçü Mescidi’ne 
de bu anlamda sahip çıkılarak ge-
rekli restorasyon, bakım ve ona-
rım işlerinin biran önce yapılması 
isteniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Duvarının bir kısmında yıkılmalar olan Kürkçü Mescidi, sahip çıkılacağı günü bekliyor. Mescidin gerekli çalışmalarla biran önce ayağa kaldırılması isteniyor.
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Genç girişimcinin ticari başarısı
26 yaşındaki girişimci Nec-

meddin Alper Kızılok, patenti-
ni aldığı ve “nostalji közmatik” 
adını verdiği tencereyi Fransa, 
Belçika, Polonya ve Ukrayna 
başta olmak üzere birçok Avru-
pa ülkesine satıyor.

Konya’da yaşayan 26 yaşın-
daki genç girişimci Necmeddin 
Alper Kızılok, patentini aldığı 
ve “nostalji közmatik” ismini 
verdiği tencereyi Fransa, Bel-
çika, Polonya ve Ukrayna baş-
ta olmak üzere birçok Avrupa 
ülkesine ihraç ediyor. Merkez 
Selçuklu ilçesindeki Toptancılar 
Sitesi’nde aile işletmesi olarak 
faaliyet gösteren Emaye Home 
firmasının 300 metrekarelik 
alanında, özel olarak üretilen 
emaye tencereler birçok ülkeye 
gönderiliyor. Şirketin yöneticisi 
Kızılok, Türkiye’de sadece ema-

ye ürünleri satan iki firmadan 
biri olduklarını söyledi.

Aile şirketi olarak faaliyet 
gösterdiklerini belirten Kızılok, 
tencereyi, geçmişte olduğu gibi 
insanlara sobada közleme keyfi-
ni yaşatmak için tasarladıklarını 
anlattı. “Nostalji közmatik” is-
mini verdikleri ürünün patentini 

4 yıl önce Türk Patent ve Marka 
Kurumundan aldıklarını dile ge-
tiren Kızılok, şöyle devam etti:

“Tencereyi hem iç piyasa-
ya hem de dışarıya gönderiyo-
ruz. Son 1,5 yıl içerisinde de 
ihracatımız ciddi anlamda arttı. 
Özellikle emayenin çok popüler 
olduğu Fransa, Belçika, Polonya 

ve Ukrayna başta olmak üzere 
10’dan fazla Avrupa ülkesine 
ihraç ediyoruz. Bu ürün ile es-
kiden olduğu gibi sobalarda ya-
pılan patates, yumurta, patlıcan 
ve kestane gibi gıdalar çok ra-
hatlıkla doğal gazlı evlerde köz-
lenebiliyor. Yani insanların aynı 
lezzeti bu tencere ile tatmalarını 

sağlıyoruz.”
‘40 BİN CİVARINDA 

TENCERENİN SATIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRDİK’

Kızılok, tencerenin seri üre-
timine yaklaşık 3 yıl önce baş-
ladıklarını ifade ederek, şunları 
kaydetti: “Bu zamana kadar 40 
bin civarında tencerenin satışını 

gerçekleştirdik. Hem Türkiye’de 
hem de dünyada tüketiciye ra-
hatlıkla ulaşabiliyoruz. Yaz ay-
larında gelen gurbetçilerimiz 
bunları alıp Avrupa ülkelerine 
götürdüklerinde bize oradan 
güzel dönüşler oluyor ve sipariş 
vermeye başlıyorlar. İlk etap-
ta yurt dışına açılmamız da bu 
şekilde oldu. Orada beğenildiği 
için siparişler bir anda artmaya 
başladı. Birçok ülkeden çok gü-
zel geri dönüşler aldık hatta şu 
ana kadar sadece 4 tane iade 
geldi. Bu da piyasada ilerleme-
mizi ve kalitemizi gösteriyor.”

Tüm Avrupa ülkelerine ulaş-
mayı hedeflediklerini vurgula-
yan Kızılok, “Yakın zamanda da 
Ukrayna’da bir mağaza açarak, 
orada daha aktif şekilde ihracat 
yapacağız.” dedi.
n AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018” araştırması sonucu hazırlanan liste-
ye Konya’dan 6 firma girmeye hak kazandı. 2017 yılında 4 olan Konyalı firma sayısının artması, olumlu karşılandı 

İhracatçılar listesine 
Konya’dan 6 firma 

2018 yılını rekorlara tamam-
layan ihracatta şampiyonlar ligi 
sıralaması açıklandı. Açıklanan 
listeye Konya’dan 6 firma gir-
di. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından bu yıl 17’ncisi 
açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 
İhracatçısı 2018” araştırmasına 
göre ilk 1000 şirket önceki yıla 
göre 10.5 milyar artışla toplam 
102.8 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 50 
ilde faaliyet gösteriyor olmaları 
da ihracatın Türkiye geneline 
yayıldığının en büyük göstergesi 
oldu. Otomotiv sektörü zirveyi 
bırakmazken, Türkiye’nin ih-
racat lideri ise Ford Otomotiv 
oldu. Sıralamada ikinciliği Toyo-
ta, üçüncülüğü ise Tofaş göğüs-
ledi.

İLK 3 DEĞİŞMEDİ
Araştırma sonuçlarına göre 

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 
milyar 683 milyon dolarlık ih-
racatla Türkiye’nin lider şirketi 
olurken, Toyota Otomotiv Sa-
nayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 598 
milyon dolarla ikinci, Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikaları A.Ş. ise 2 
milyar 998 milyar dolarla üçün-
cü sırada yer aldı.

Bir önceki yıl 6’ncı sırada 
bulunan Kibar Dış Ticaret A.Ş., 
2 milyar 720 milyon dolarlık 
ihracatla 4’üncü sıraya yükse-
lirken, önceki yıl 12’nci sırada 
bulunan TGS Dış Ticaret A.Ş., 
7 sıra birden yükselerek 2 mil-
yar 591 milyon dolarla 5’inci 
sıraya yükseldi. 6’ncı sırada ise 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 
2 milyar 467 milyon dolarlık 
ihracatla yerini aldı. Vestel Ti-
caret A.Ş., 2 milyar 255 milyon 
dolarla 7’nci, Arçelik A.Ş. ise 1 
milyar 937 milyon dolarla 8’inci 
sıradaki yerini korurken, 9’uncu 
sırayı ise 1 milyar 784 milyon 
dolarla Oyak-Renault Otomo-
bil Fabrikaları A.Ş. elde etti. 
10’uncu sırayı ise 1 milyar 544 
milyon dolarla önceki yıla göre 
1 sıra yükselen Habaş Sınai ve 
Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi 
A.Ş. aldı.

50 ŞEHİRDEN LİSTEYE
GİREN FİRMALAR VAR

Araştırma sonuçlarına göre 
sektörel değerlendirmede ilk sı-
rada 154 şirketle hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü, ikinci sıra-
da 106 şirketle kimyevi madde-
ler ve mamulleri, üçüncü sırada 
ise 102 şirketle otomotiv sektö-
rü yer aldı. İlk 1000’de yer alan 
ihracatçı şirketlerin İstanbul’dan 
Şırnak’a, Samsun’dan Osma-
niye’ye 50 farklı ilde faaliyet 
gösteriyor olmaları da ihracatın 
Türkiye sathına yayıldığının en 
büyük göstergesi oldu. Şirketle-
rin 440’ı İstanbul merkezli iken, 
İstanbul’u 76 şirketle İzmir 67 
şirketle Kocaeli izledi. Bölgesel 
dağılımda ise Marmara Bölge-
si’nden 600, Ege Bölgesi’nden 
146 ve İç Anadolu Bölgesi’nden 
83 şirket listeye girmeyi başarır-

ken, 7 coğrafi bölgemizde de İlk 
1000 listesine girmeye hak ka-
zanan firmaların olması dikkat 
çekti.

KONYA’DAN 6 FİRMA GİRDİ
“Türkiye’nin İlk 1000 İhra-

catçısı 2018” araştırmasına göre 
ilk 1000 şirket içerisine Kon-
ya’dan 6 firma listeye girmeye 
hak kazandı. Bu firmaların sıra-
lamaları ve isimleri şöyle; Kon-
ya Şeker 225. Sıradan, S.S.P. 
Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret 
253. Sıradan, Eti Alüminyum 
273. Sıradan, İmaş Makine 855. 
Sıradan, YPS Global Otomotiv 
İç ve Dış Ticaret 896. Sıradan, 
adının açıklanmasını istemeyen 
bir firma ise 921. Sıradan listeye 
giriş yaptı. 

LİSTEYE GİREN FİRMA
SAYISI ARTTI

TİM’in ihracatçı ilk 1000 fir-

malarının yer aldığı liste, her yıl 
açıklanıyor. 

Buna göre TİM’in 2017 yılını 
baz alarak açıkladığı listede Kon-
ya’da 4 firma yer alıyordu. 2018 
yılının baz alınarak açıklandığı 
listede ise Konya’da 6 firmanın 
yer alması, olumlu karşılandı. 
Listeye 2 firmanın daha giriş 
yapması, Konya’daki ihracatçı 
firmaların olumlu yönde ivme 
kazandığını gösteriyor. Konuyla 
ilgili sosyal medya hesabından 
açıklama yapan Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı MemişKü-
tükcü, “Konya, 2017’de ilk 1000 
ihracatçı firma arasında 4 olan 
firma sayısını 2018’de 6’ya çı-
karmayı başardı. 

Türkiye’nin ilk 1000 İhra-
catçı Firması arasındaki Kon-
yalı firmalarımızı, çalışanlarını 
kutluyorum. Bu firmalarımızın 
başarısının tüm işletmelerimize 
örnek olmasını diliyorum” di-
yerek listeye giren firmaların 
başarısını kutladı. Konya Ticaret 
Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öz-
türk de,“2018’de Türkiye’nin en 
fazla ihracat yapan firmaları ara-
sına giren Konyalı firmalarımızı 
kutluyor, şehrimiz ve ülkemize 
sağladıkları katkı için teşekkür 
ediyorum.2019’da 2 milyar 
dolar hedefinde hızla ilerleyen 
Konya’da daha fazla firmamızın 
listeye gireceğine inanıyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Türkiye İstatistik Kurumu 
Konya Bölge Müdürlüğü 2019 
yılı Mayıs ayı Konut Satışı İstatis-
tiklerine bağlı olarak Konya’daki 
konut satışlarını açıkladı.  TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, 2019 
yılı Mayıs ayı itibariyle Konya 
ilinde toplam konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 32,9, bir önceki aya göre 
yüzde 9,3 oranında azalarak bin 
923 adet oldu. Konya ili bin 923 
konut satışı ile Türkiye genelin-
deki toplam konut satışlarından 
yüzde 2,3 pay alarak 10’uncu 
sırada yer aldı. 

Türkiye genelinde konut sa-
tışları 2019 Mayıs ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 
31,3 oranında azalarak 82 bin 
252 oldu. Konut satışlarında, 
İstanbul 15 bin 895 konut satışı 
ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya 
sahip oldu. Satış sayılarına göre 
İstanbul’u, 8 bin 240 konut satı-
şı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 
bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 
pay ile Antalya izledi. Konut sa-
tış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 
konut ile Hakkari ve 26 konut 
ile Bayburt oldu.

2019 YILI MAYIS AYINDA 
KONYA’DAKİ İPOTEKLİ KONUT 
SATIŞI SAYISI 66 ADET OLDU

2019 yılı Mayıs ayında Kon-
ya ilinde satılan konutların yüz-
de 3,4’ü ipotekli olarak satıldı ve 
ipotekli satış oranının en fazla 
olduğu iller sıralamasına göre 
68’inci sırada yer aldı. Konya’da 
2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir 
önceki yılın aynı ayına göre ipo-
tekli satılan konut sayısı yüzde 

90,4 oranında azaldı.
Türkiye genelinde ipotekli 

konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 85,8 ora-
nında azalış göstererek 5 231 
oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı 
yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. 
İpotekli satışlarda İstanbul 1 
163 konut satışı ve yüzde 22,2 
pay ile ilk sırayı aldı. Toplam ko-
nut satışları içerisinde ipotekli 
satış payının en yüksek olduğu 
il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

2019 MAYIS AYINDA KONYA’DA 
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ 

SONUCUNDA BİN 857 KONUT 
EL DEĞİŞTİRDİ

Konya ilinde 2019 yılı Mayıs 
ayı itibariyle bir önceki yılın aynı 
ayına göre diğer satış türleri so-
nucunda el değiştiren konut sa-
yısı yüzde 14,9 oranında azaldı. 
Aynı dönemde Konya ili toplam 
konut satışları içindeki diğer ko-
nut satışı payı (yüzde 96,6) sı-
ralamasına göre 14’üncü sırada 
yer aldı. 

2019 Mayıs ayında Konya’da 
satılan konutların 760 adedi ilk 
defa satılırken, 1 163 konut ise 
ikinci el konut satışı ile el değiş-
tirdi.

TÜİK Konya Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamaya 
göre, Konya’da toplam konut 
satışları içinde ilk satışların payı 
yüzde 39,5 iken; ikinci el satışla-
rının payı ise yüzde 60,5 olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde 
ise konut satışları içinde ilk sa-
tışın payı yüzde 41,1, ikinci el 
satışlarının payı ise yüzde 58,9 
oldu.
n NAZİFE ARSLAN

Konut satışında
önemli düşüş!

Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü
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Öksüz, yetim ve kimsesizleri eğitecekler
Hamider Derneği bünyesine ka-

zandırdığı öksüz yetim ve kimsesiz 
öğrencilerle ilgili yaz kursu başlattı. 
Dernek Başkanı Mustafa Yanartaş 
çocukların kişiliğini olumsuz etkile-
yecek ortam ve arkadaşlardan koru-
mak amacıyla yaz tatilinde 15 Ha-
ziran- 3 Ağustos tarihleri arasında 
hafta sonlarında öğrencilere yönelik 
yaz kursu düzenlendiğini ifade etti. 

Çocukların bu sayede hem yeni 
bir sosyal çevre edineceklerini, hem 
de eksik bilgilerini tamamlayacak-
larını dile getiren Hamider Derneği 
Başkanı Mustafa Yanartaş, “Bunun 
yanında öğrencilerimize sorumluluk 
özgüven ve benlik saygısını geliş-
tirecek ve kendilerini kötü ortam-
lardan koruyacaktır kanaatindeyiz. 
Cenab-ı Hakk’ın kainatta koymuş 
olduğu düzen ve işleyişte bu mana-
da bir tatile yer verilmemiştir. Zira 

kainatta en ufak bir tekleme ve du-
raksama, tüm dengeleri altüst eder. 
Vücudumuzdaki organlarda bile 
bunu müşahede edebiliriz. Mesela 
kalp, tatil yapayım, biraz durayım 
dese alimiz ne olur? Mevta oluruz. 
Dolayısıyla ‘işlevsiz kalma’ anlamın-
da tatil yaptığımızda da hayatımızı 
mevtalaştırırız. İşte hemen hepimi-

zin beklediği tatil geldi çattı. Çocuk-
larımız uzun bir süre okullarından 
uzak kalacaklar. Bu durumda onları 
işlevsiz bırakmamak da biz velilere 
düşüyor.  Çünkü eğitim bir süreç 
işidir. Bir yerde başlayıp öbür yerde 
bitmez. Eğitim ‘Beşikten mezara ka-
dar’ kesintisiz devam eder. Dinlen-
me zamanları olarak algıladığımız 

bu tatiller, Rasulullah’ın (sav) : ‘İki 
nimet vardır. İnsanların çoğu onlar 
hususunda aldanmıştır: Sıhhat ve 
boş vakit!’ diye beyan ettiği gibi, de-
ğerinin bilmediğimiz zaman dilim-
lerinden birisidir. Allah Teala, ‘Bir işi 
bitirdiğinde bir başkasına sarıl’ diye 
emrettiğine göre bizim tatilimiz, 
yeni ve faydalı işlerin yapıldığı, ma-

lın ve zamanın israf edilmediği bir 
zaman dilimidir” dedi. 

Yaz okullarının, eğitim-öğretim 
faaliyetleri açısından çok önemli 
olduğunu kaydeden Mustafa Ya-
nartaş, “Milyonlarca çocuğumuzun 
atıldığı, ciddiye almamız gereken 
bir faaliyettir. Çocuklarımızın eği-
timine katkıda bulunulması açı-

sından da bir fırsattır. Hem veliler, 
hem öğrenciler, hem de çocuklar 
bu konuya gereken önemi verme-
lidir. ‘Eğlendirerek ve dinlendirerek 
eğitme’ yoluyla çocuklarımızın yaz 
tatillerinin, eğitimden kopmadan 
değerlendirmeleri için Hamider 
Derneği olarak bünyemizdeki öksüz 
yetim ve kimsesiz öğrencilere yöne-
lik uluslararası gençlik merkezinde 
hafta sonlarında ya kursu progra-
mı uygulayacağız. Bilindiği üzere 
çocuğun tabii tutulacağı 3 kavram 
vardır. İtikat ve ibadete dair zorun-
lu bilgiler, ahlak ve görgü kuralları, 
çocuğa istikbalinde gerekli olacak 
pratik bilgiler. Biz bu konulardan 
özellikle ahlak ve örgü kuralları ko-
nusunu vereceğiz. Bu bilgiler yanı 
sıra her hafta bir sosyal etkinlik dü-
zenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 
n FAHRİ ALTINOK

2018 - 2019 eğitim - öğretim 
sezonunu akademik ve sanatsal 
açıdan dolu dolu geçiren Yöntem 
Koleji öğrencileri karnelerini ala-
rak tatile merhaba dedi. 

Karne dağıtımında, velilerin de 
öğrenciler kadar heyecanlı olduğu 
gözlenirken, bir başka heyecan 

da ortaokul öğrencileri arasında 
yaşandı. Yıl boyunca 30 roman 
okuyan Yöntem Koleji öğrencile-
ri, ilk dönemdeki gibi 2. dönem 
de Ödüllü Roman Sınavına girdi. 
1.lere bisiklet, 2.ye kırtasiye seti, 
3.ye ise roman setinin verildiği ya-
rışmada kazananlar karne törenin-

de açıklandı. Nefeslerin tutulduğu 
finalde 5. sınıflarda Sahra Nil Er-
şanlı, 6.sınıflarda Şehri Sak, 7. sı-
nıflarda ise Şamil Özmen 1. olarak 
bisiklet kazandılar. Karne dağıtım 
töreninde konuşan Yöntem Koleji 
Okul Müdürü Mehmet Tekin:” Ta-
tili en çok hak eden Yöntem Koleji 

öğrencisidir. Farklı bir eğitim kon-
septiyle yetişen siz değerli öğren-
cilerimizin gözlerinden öpüyorum. 
Bu tatili ailenizle, arkadaşlarınızla 
ve kitaplarla bolca vakit geçirerek 
yaşayın. Hepinize iyi tatiller diliyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Küçük yazarlar büyük
masallar kaleme aldı

Mevsimsel değişiklikler
kas ağrılarını artırabilir 

Özel Türmak Okulları 3-A 
sınıfı Öğretmeni Hikmet Bilgiç 
ve öğrencileri katılmış oldukları 
e-Twinning projelerinden ‘Bu Ki-
tabı Birlikte Okuyalım’ın kapanış 
ürünü olarak  ‘Küçük Yazarlardan 
Büyük Masallar’ isimli masal kitabı 
yazdılar. 

Değişik illerden 81 çocuğun 
hayal ürünü olan masalların yer 
aldığı kitabın yazarlarına okulu-

muzda imza günü düzenlendi. 
Masallarından pasajlar seslendiren 
öğrenciler bu yaşta bir şeyler ba-
şarmanın mutluluğunu yaşadılar. 
Ellerinde kitabı olan öğrencilerin 
kitaplarını büyük bir gururla im-
zalayan öğrencilerin mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu. Ayrıca 
okul idaremizin minik yazarları 
ödüllendirmesi de takdire şayandı.
n HABER MERKEZİ

Kas iskelet sistemindeki ağrı-
ların son günlerdeki hava değişimi 
sonrası artacağını belirten Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. 
Gamze Yılmaz Yanartaş, bu artan 
ağrıları en hafif şekilde destek bir 
tedavi ile atlatılabileceğini söyledi. 

Medicana Konya Hastanesi 
Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanar-
taş mevsimsel değişiklikle birlikte 
artan kas iskelet sistemi hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Mevsim 
değişiklikleriyle artan ağrıların olu-
şabildiğini ifade eden Dr. Gamze 
Yılmaz Yanartaş, “Romatizmal 
hastalıklarda özellikle sıcaklıkların 
artmasıyla gelen eklem ağrıları ar-
tarken, kireçleme, bel ağrılarında 
boyun fıtıklarında iltihapsız kas ağ-
rısı sıcaklıkta rahatlama görülür” 
dedi. 

Bu dönemlerde bu rahatsız-

lıkların artacağının altını çizen 
Uzman Dr. Yanartaş, “Yağmur, 
soğuk, rüzgar, güneş ve klimaları 
fazla kullanma bel ve boyun ağrı-
ları kas tutulmaları kas krampları 
görülür. Vücudumuzda bazı vita-
min ve minerallerin eksik olması 
da ağrıları tetikleyebilir. Özellikle D 
vitamini, magnezyum kayıpları bu 
mevsimsel rahatsızlıklarda ağrıları 
arttırmaya etken” diye konuştu. 

Rahatsızlıkların atmasına se-
bep olan mevsimsel değişim dö-
nemleri için önerilerde bulunan 
Dr. Yanartaş, “Destek tedaviler-
den çok fayda görüyoruz. Özellikle 
ozon oksijen tedavisi, kuru iğnele-
me tedavisi, fizik tedavi gibi teda-
viler egzersiz, dengeli beslenmeyle 
birleştirdiğimiz zaman çok güzel 
sonuçlar alınıyor” dedi.
n İHA

Üretim ve ihracattaki performansıyla Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olan Konya’da KOBİ’lerin 
üretimdeki riskler ve sigorta güvenceleri konusunda bilgi sahibi olması için panel düzenlendi

KOBİ’lere sigortadan
istifade edin çağrısı
Konya’nın Türkiye ekonomi-

sindeki yeri, KOBİ’lerin üretimdeki 
riskleri ve sigorta güvenceleri, “KO-
Bİ’ler buluşuyor” panelinde masaya 
yatırıldı. 

Üretimdeki yeri ve ihracat per-
formansı ile Türkiye ekonomisinin 
önde gelen şehirlerinden Konya, 
KOBİ’ler ve sigortacıları bir ara-
ya getiren önemli bir etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Konya’nın Türkiye 
ekonomisindeki yeri, KOBİ’lerin 
üretimdeki riskleri ve sigorta güven-
celeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 
Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya 
Sanayi Odası’nın (KSO) düzenlediği 
“KOBİ’ler buluşuyor” panelinde tar-
tışıldı. 

Gazeteci Noyan Doğan’ın mode-
ratörlüğünde, KTO Karatay Üniver-
sitesi Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen panele, TSB Başkanı Can Akın 
Çağlar, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
KSO Başkanı Memiş Kütükçü ve 
Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent 
Karan katıldı. 

‘KOBİ’LER SİGORTACILARIN 
RİSK YÖNETİM TECRÜBESİNDEN 

İSTİFADE ETMELİ’
Açıklamada toplantıdaki ifade-

lerine yer verilen TSB Başkanı Can 
Akın Çağlar, sigorta sektörünün 
karşı karşıya kaldıkları vakalar nede-
niyle önemli bir know-how’a sahip 
olduğunu belirterek, KOBİ’lere bu 
birikimden yararlanma çağrısında 
bulundu. 

Türkiye ekonomisinde önemli 
yere sahip olan Konya’nın, KOBİ’ler 
ölçeğinde bakıldığında Türkiye or-
talamasının biraz altında kaldığını 
dile getiren Çağlar, “Mesela Türki-
ye’deki KOBİ’lerin yüzde 37’si bir 
yangın poliçesi almış iken Konya’da 
bu oran yüzde 33’ler civarında. Bü-
yük bir fark değil ama ticari olarak 
Türkiye’nin çok önünde olan bir ilin 
daha çok finansal koruma almasını 
bekliyoruz. Bu durumun nedenle-

rine baktığımızda ise bir takım dini 
saiklerin etkili olduğunu görüyoruz. 
Ama bugün memnuniyetle ifade 
etmek lazım ki nasıl bankacılıkta 
katılım bankacılığımız varsa sigorta-
cılıkta da katılım tarafı oldukça geliş-
ti.” ifadelerini kullandı. 

Çağlar, şunları kaydetti:  “Gör-
düğümüz diğer bir şey ise sigorta 
farkındalığımızın yeterince geliş-
mediği. Milyonlarca dolar yatırım, 
ihracat yapıyor, binlerce işçi çalıştı-
rıyoruz. Bir kıvılcımla bunu kaybe-
dilebilme tehlikesi ile karşı karşıya-
yız. Ama sigorta deyince aklımıza 
sadece oto sigortaları, trafik geliyor. 
Oysa ki alacak sigortası, kar kaybı si-
gortası gibi çok çeşitli enstrümanlar 
var. Biz sektör olarak her gün 54 bin 
dosyayı takip ediyor, 54 bin kişiye 
hasar ödüyoruz. ‘Hasar nasıl oluşur, 
yangın nasıl çıkar, deprem sel vs. 
gibi risklerle karşılaşıldığında neler 
yapılır?’ gibi konularda büyük bir 
deneyimimiz var. Bu sebeple KO-
Bİ’lerin sigortacıların risk yönetim 
tecrübesinden, know-how’ından is-
tifade etmelerini öneriyoruz.”

‘İLK 5 AYDA İHRACATIMIZI 
YÜZDE 21 ARTIRDIK’

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise 

Konya’nın Türkiye’nin ekonomik 
performansı ile pozitif yönde ayrışan 
şehirlerinden biri olduğunu belirte-
rek, “GSMH’dan aldığımız pay, her 
geçen yıl artmaya devam ediyor. 
Tarımda Türkiye’nin birincisiyiz, sa-
nayide ise 9. sıraya geldik. İhracatta 
da çok ciddi bir artış gösteriyoruz. 
Türkiye’nin ve Konya’nın Dünya pa-
zarından daha fazla pay alması için 
hem odalar hem de tüm şehir ola-
rak ekstra bir gayret içerisindeyiz. 
Bunun karşılığını da alıyoruz, İlk 5 
ayda ihracatımızı yüzde 21 artırdık. 
Şu anda 890 milyon dolardayız, yıl 
sonu hedefimiz 2 milyar dolar.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

KSO Başkanı Memiş Kütükçü 
de Konya sanayinin avantaj ve de-
zavantajları hakkında bilgi verdiği 
konuşmasında, şunları kaydetti: 
“Avantajlarımız ürün çeşitliliğimiz. 
Firmalarımız, 80 değişik sektörde 
üretim yapıyor. Bu, şehir olarak dal-
galanmaların etkisini daha az his-
setmemizi sağlıyor. Dezavantajımız 
KOBİ’lerimizin büyük çoğunluğu-
nun iç pazar ağırlıklı üretim ve sa-
tış yapıyor olması. Özellikle yatırım 
malı kalemlerinde yüzde 20’lere dü-
şen iç talep, iç pazar ağırlıklı çalışan 

firmalarımızı oldukça zorluyor. Bu 
süreci yönetmek için Sanayi Odası 
olarak bir çıta ilan ettik. Çalışmala-
rımızı, firmaların üretimlerinin mi-
nimum yüzde 35’ini ihraç eder hale 
gelmeleri hedefiyle yürütmeye baş-
ladık, başarılı da olduk. Türkiye’nin 
4 katı büyüklüğünde ihracat artış hı-
zına ulaşmamız bunun göstergesi.”

Kütükçü ayrıca Konya’nın şu 
anda KOBİ statüsündeki işletmele-
rin büyük işletmelere dönüştüğü, 
mikro işletmelerin küçük, küçük 
işletmelerin orta ölçekli işletmelere 
dönüştüğü bir ölçek büyütme süreci 
yaşadığını dile getirdi. 

‘TİCARİ ALACAK SİGORTASI 
ASLINDA 3 AŞAMALI BİR ÜRÜN’
Halk Sigorta Genel Müdürü 

Bülent Karan Bülent Karan ise ko-
nuşmasında özellikle alacak sigor-
tası hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Türkiye’de 5 binin üzerinde poliçe 
ile verdikleri teminatın 1,1 milyar 
TL’yi geçtiğini, Konya’da ise 65 po-
liçeleri olduğunu kaydeden Karan, 
şu ifadeleri kullandı: “Ticari alacak 
sigortası, kurumların herhangi bir 
teminata bağlı olmadan yaptığı sa-
tışlarda alacaklarını tahsil edememe 
riskini teminat altına alan finansal 
bir üründür. Alıcının çeşitli neden-
lerle borcunu ödememesi duru-
munda sigortacı devreye girer ve 
öncelikle borcun tahsilatının yapıl-
ması için çalışır olmazsa da sigortalı-
ya borcun ödenmesini sağlar. Ticari 
alacak sigortası aslında 3 aşamalı bir 
ürün. Birinci aşamada risk yönetimi 
yapılır. Sigorta şirketi, müşterileri 
analiz ederek şirketlerin doğru alıcı 
ile çalışmasını ve bu şekilde de tica-
retini uygun biçimde yönetmesini 
sağlar. İkinci aşamasında ödenme-
yen borcun sigortalı adına tahsilatını 
gerçekleştirmeye çalışır eğer bu da 
olmazsa doğrudan borcun ödenme-
sini sağlar.”
n AA

Yöntem Eğitim Kurumları’nda karne heyecanı

Memiş Kütükcü Selçuk Öztürk
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Hüyüklü gençler
Peribacaları’nı gezdi

Hüyük ilçesinde gençler, Peri 
Bacaları bölgesini gezdi. Hüyük 
Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından düzenle-
nen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından koordine edilen gezi 
kapsamında, Hüyük’te yaşayan 
485 öğrenci ve 22 öğretmen, 
Ürgüp, Göreme, Avanos, Üçgü-
zeller, Güvercin Vadisi, Uçhisar 
Kalesi, Paşabağı ve Zelve’yi ziya-
ret etme imkanı buldu.

Öğrencilerin gezi programı-
nın son adresi, ziyaret ettikleri 
Aksaray’da bulunan Somuncu 

Baba Külliyesi ile Eğri Minare-
li Cami oldu. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden yapılan yazılı 
açıklamada, “İlçemizde öğre-
nim gören öğrencilerimize böyle 
bir fırsatı sağladıkları için başta 
Gençlik ve Spor Bakanımız ol-
mak üzere, Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz ile Hüyük Belediye 
Başkanımıza, organizasyonda 
emeği geçen ilgili kurumlarımız-
daki çalışanlarımıza ve öğret-
menlerimize teşekkür ediyoruz.” 
denildi.
n AA

Konya SMMM Odası’nda haftasonu gerçekleştirilen seçimli genel kurul sonuçlandı. Sonucu değerlendiren Konya SMMM Odası 
Başkanı ve yeni dönem adayı Seyit Faruk Özselek, “Üyelerimiz, taşın altına elimizi birlikte koymamızı istedi, öyle yapacağız” dedi

‘Taşın altına elimizi
birlikte koyacağız!’

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odasında 23. Ola-
ğan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 
15-16 Haziran 2019 tarihinde ger-
çekleştirildi. 

Seçimlerde 5 Meslek Gru-
bundan 5 aday seçimlerde Konya 
SMMM Odası Başkanlığına aday 
oldu. 15 Haziran’da yapılan Genel 
Kurul Toplantısında belirlenen oy 
pusulasında Meslekte İlke Grubu 
Başkan Adayı İbrahim Pekperdah-
cı 1. sırada, Meslekte Değişim Gru-
bu Başkan Adayı Celal Emiroğlu 2. 
sırada, Meslekte Dayanışma Gru-
bu Başkan Adayı İbrahim Paparacı 
3. sırada, Meslekte Birlik Grubun-
dan Aday olan Konya SMMM Oda-
sı Başkanı Seyit Faruk Özselek 4. 
Sırada, Meslekte Değişim Grubu 
Başkan Adayı Abdil Erdal ise 5. sı-

rada yer aldı.
16 Haziran Pazar Günü sabah 

09:00’da başlayıp 17:00’da sona 
eren oy kullanma işleminde yak-
laşık bin 800 Mali Müşavir oylarını 
kullandı. Oy kullanma işleminin 
sona ermesinin ardından sandık-
lar açılarak oy sayımına başlandı. 

Açıklanan sonuçlara göre Toplam-
da bin 793 oy kullanıldı. Oy dağılı-
mı ise Meslekte Birlik Grubu 565 
oy, Meslekte Gelişim Grubu 530 
oy, Meslekte Değişim Grubu 333 
oy, Meslekte Dayanışma Grubu 
212 oy ve Meslekte İlke Grubu 132 
oy aldı.

Seçim sonrasında açıklamalar-
da bulunan Konya SMMM Odası 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Bu-
gün alınan sonuçların Konya Oda-
mıza, mesleğimize ve meslektaşla-
rımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Gördüğünüz gibi meslektaşlarımız 
kendi aranızda birleşin, kendi içi-
nizde çalışın ve hep beraber elinizi 
taşın altına koyun dediler. Bizde 
bunu inşallah arkadaşlarımızla 
görüşeceğiz ve el birliği ile Konya 
SMMM Odamızı yöneteceğiz. Baş-
kan Adayı arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Gördüğünüz üzere me-
deni bir şekilde, el ele seçimlerimi-
zi bitirdik. İnşaallah bundan sonra-
ki süreçte Odamız için, Mesleğimiz 
için hayırlı olur” açıklamalarında 
bulundu.
n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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• Baskı Merkezi
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Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Ilgın’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Ilgın ilçesinde başarılı öğrenciler 
ödüllendirildi. Ilgın Belediyesine ait 
Sahip Ata Termal Otel konferans sa-
lonunda düzenlenen törende, 2018-
2019 Eğitim Öğretim yılı ikinci dö-
neminde takdir belgesi alıp, başarı 
sıralamasında yüzde 10’a giren 284 
lise öğrencisine ödülleri verildi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih 
Kadiroğlu, başarıları bireysel gayret-
lerin belirlediği günümüzde başarılı 
olmanın sırrının aile, okul ve çevre 
üçgeninin sağlıklı kurulmasından 
geçtiğini söyledi.

Öğrenim hayatının sonunda 
herkesin mutlaka başarısının ödü-
lünü alacağını belirten Kadiroğlu, 
“Fakat bizler bu uzun yolda ara ara 
başarıları ödüllendirerek, çocukları-

mızın motivasyonlarını arttırmalıyız. 
Bu yıl üniversite sınavlarında örgün 
öğretim yapan en az 4 yıllık bir fa-
külteyi kazanan öğrencileri de ödül-
lendireceğiz.” diye konuştu.

Kaymakam Kadiroğlu, başarılı 

bir dönem geçiren öğrencilere, yaz 
tatilinde bol bol kitap okumaları-
nı tavsiye etti. Törende öğrenciler 
adına konuşma yapan Şehit Bekir 
Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Berra Dişli, “Başarılarımız-

dan dolayı bizi her zaman destek-
leyen, motive eden ve bu ödüllere 
layık gören sayın Kaymakamımıza, 
bütün öğrenci arkadaşlarım adına 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından öğren-
cilere ödülleri, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Mustafa Elgün, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Veli Uğur, Ilgın 
Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, İlçe 
Milli Eğitim Müdür Vekili Nisan Al-
bayrak, Şube Müdürü İhsan Çolak, 
Askerlik Şubesi Başkanı Mehmet 
Göçen, İlçe Sağlık Müdürü Abdül-
muttalip Sarı, Ilgın Ticaret Borsası 
Başkanı Lütfi Koç ve Ilgın Ticaret 
Odası Başkanı Vehbi Özlen tarafın-
dan verildi.
n AA 

Gürüler ve Ünal ailesinin acı kaybı

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Gürüler ailesinin anneleri Pe-
rihan Ünal tedavi gördüğü Meram 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’n-
de vefat etti. Gönül Gözü Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Genel 

Başkan Vekili Hatice Hale Gürü-
ler ve Konya basınının emektar 
isimlerinden M. Hadiye Ateş’in 
anneleri Perihan Ünal (93) bir 
süredir tedavi görmekte oldu-
ğu  Meram Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde vefat etti. Merhu-
menin cenazesi, Musalla Camiin-
de Öğle Namazı akabinde kılınan 
cenaze namazı sonrası Musalla 
Mezarlığına defnedildi. Aileyi bu 
acı günlerinde sevenleri, dostları 

ve akrabaları da yalnız bırakma-
dı. Merhume Perihan Ünal’a Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı 
cemil niyaz ederiz.
n HABER MERKEZİ

Abdil ErdalSeyit Faruk Özselek

Celal Emiroğlu

İbrahim Paparacı İbrahim Pekperdahcı
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Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak için proje geliştiren Selçuk Üniversitesi’nde 
‘Sosyal Farkındalık ve Toplumsal Proje Çalışması’ kapsamında sürücüler su ve bilgi broşürü dağıtıldı

Selçuk Üniversitesi’nde 
öncelik yayanın!

Selçuk Üniversitesinde “Sosyal 
Farkındalık ve Toplumsal Proje Ça-
lışması” kapsamında “Sende yaya 
olabilirsin”, “Lütfen yayalara yol 
verin” sloganlarıyla sürücülere su 
ve broşür dağıtılarak gerçekleşti. 

Gerçekleşen uygulamada Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, proje koordinatörü 
Öğr. Gör. Dr. Orhan Ahmet Şe-
ner, koordinatör Yard. Araş. Gör. 
Mehmet Durmaz ve öğrencilerle 
birlikte sürücülere su dağıtılarak 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Proje koordinatörü Öğr. Gör. 
Orhan Ahmet Şener yaptığı ko-
nuşmasında, “Konya Selçuk Üni-
versitesi kampüs alanı içerisindeki, 
‘Yaya Öncelikli Kampüs’ uygula-
ması Türkiye’deki tüm üniversite-
ler arasında yapılan ilk uygulama-
dır. Bu pilot uygulama eminim ki 
diğer üniversitelere de örnek ola-
caktır ve çalışmalar devam ede-
cektir. Rektörümüzün bu konuda-
ki desteği bizlere önder olmuştur. 

Geçmiş yıllarda kampüslerde ağır 
yaralanmalı kazalar oldu bu sebep-
le de bu uygulama kampüs alanları 
içerisindeki önemli uygulamadır” 
dedi. 

Uygulamada konuşan Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Trafik kazalarının 

yüzde 70’i önlenebilir kazalar, hem 
yolların yapımındaki fiziki tedbirler 
hem sürücülerin bilinçlendirilmesi, 
kazaların önlenmesinde çok fayda-
lıdır. Kazalar olduktan sonrada za-
manında müdahaleyle de oluşan 
ölümlerin en az yarısı önlenebilir, 
bu açıdan farkındalık ve bilinçlen-

dirilme çalışmaları önemlidir. Bu 
bilinçle Selçuk üniversitesi Alaed-
din Keykubat Kampüsü başta ol-
mak üzere üniversitemizin tüm il-
çelerimizdeki kampüslerinde ‘Yaya 
Öncelikli Kampüs’ uygulamasını 
başlatmış bulunmaktayız. Burada 
hem sürücülerin bilinçlendirilme-
si hem yayaların öncelik haklarını 
kullanabilmeleri noktasında bilgi-
lendirilmelerini sağlayan çalışma-
lar yürütmekteyiz. 

Üniversiteler hem ülkenin ihti-
yacı olan eğitimli insanları yetiştir-
mekte hem de bilimsel faaliyetlere 
katkı sağlamaktadır. Üniversitele-
rin bir diğer görevi de toplumun 
her alanında ki gelişmeleri sağla-
mak olmalıdır. Biz bu çerçevede 
bu faaliyetleri sürdürüyoruz, çokta 
iyi geri dönüşler alıyoruz” şeklinde 
konuştu. Uygulama toplu fotoğraf 
çekiminin ardından sürücülere su 
ve broşürler dağıtılarak devam 
etti.
n HABER MERKEZİ

Minibüs greydere çarptı: 3’ü çocuk 7 yaralı 

Akşehir ilçesinde boş bir 
evde çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndü-
rüldü. Yangın, Akşehir ilçesi 
Seyran Mahallesi 33136 So-
kak üzerinde bulunan iki katlı 
müstakil bir evde çıktı. Edini-
len bilgiye göre, boş olduğu 
öğrenilen evden dumanların 
çıktığını gören vatandaşlar 
durumu itfaiyeye ve polise 

bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine itfaiye, polis ve ambu-
lans sevk edildi. Yangın, itfai-
ye ekiplerinin müdahalesinin 
ardından söndürüldü. Sön-
dürme çalışmaları sırasında 
bir itfaiye eri dumandan etki-
lendi. Yangında büyük maddi 
hasar meydana geldi. Yangı-
nın çıkış nedeni araştırılıyor..
n İHA

Yüksek gerilim hattına 
kapılan teknisyen kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 
Olay, saat 11.00 sıralarında 
Selçuklu ilçesine bağlı Sarı-
calar Mahallesi’nde meydana 
geldi. Selçuk Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi’nin çiftliğinde 
çalışan fakülte teknisyenle-
rinden Yusuf Adıgüzel (45), 
çiftlikteki elektrik direğinde 
bulunan sigortaları kontrol 

ettiği sırada yüksek gerilime 
kapıldı. Çevredekilerin çağır-
dığı ambulansla Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi’ne kaldırılan Adıgüzel 
yapılan müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Adıgüzel’in 
cesedi otopsi için Konya Nu-
mune Hastanesi morguna 
götürüldü. Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı..
n DHA

Boş evde çıkan yangını 
itfaiye söndürdü 

Yüksek gerilime kapılan
fakülte teknikeri öldü

Aksaray’da minibüsün greyde-
re arkadan çarpması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 3’ü ço-
cuk 7 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 22.00 sıralarında 
Aksaray - Ankara Karayolunun 
10. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Niğde’den İs-
tanbul’daki yakınlarını görmek için 
yola çıkan Cevdet Y. (54) idaresin-

deki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, 
Aksaray’dan Ankara istikametine 
seyrederken 10’uncu kilometrede 
emniyet şeridinde seyreden kara-
yollarına ait İlhami A. (59) idare-
sindeki greydere arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön 
kısmı içeriye girerken, sürücü ve 
yolcu olarak bulunan Ayşe Y. (24), 
Fadime Y. (54), E.N.Y. (6), Seher 

Ç. (31), G.Ç. (5), A.Y. (5) yaralan-
dı. Diğer sürücüler tarafından polis 
ve sağlık ekiplerine haber verildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen po-
lis ekipleri karayolunda güvenlik 
önlemleri alırken, 112 Acil Yardım 
ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptı. Çarpmanın et-
kisiyle minibüs sürücüsü ve yolcu 
Fadime Y. minibüste sıkıştı. Olay 

yerine gelen Aksaray Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan 
yaralıları kısa süren çalıma sonucu 
kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırı-
lırken, sürücü Cevdet Y. ile Fadime 
Y.’nin durumlarının ağır olduğu 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Freni boşaldı, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı 
Karaman’da park halindeki bir cip, freninin boşalması 

sonucu yolun karşısına geçerek önce kaldırımdaki bisikleti 
altına aldı, sonra da bakkal dükkanının önündeki dondur-
ma dolabına çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda ve 
kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. 

Kaza, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 HC 830 plakalı cip, 
sahibi H.Ş. tarafından 260 Sokak üzerine park edildi. Bir 
süre sonra freni boşalan cip kendiliğinden hareket ederek, 
çift şeritli yolun karşısına geçti ve önce kaldırımdaki bisikle-
ti altına aldı, sonra da bakkal dükkanın önündeki dondurma 
dolabına çarparak durdu. Cipin sürücüsüz halde gittiğini 
gören vatandaşlar ise bir an şaşkına döndü. Kaza sırasın-
da yoldan geçen araç ve kaldırımda kimsenin olmaması ise 
olası bir facianın önüne geçti. Sürücüsüz bir aracın bakkal 
dükkanına çarparak hasar verdiğinin bildirilmesi üzerine 
olay yerine karakol ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ince-
lemelerden sonra cip, sahibi tarafından kaza yerinden çekil-
di. Cipin altına aldığı bisikletle çarptığı dondurma dolabında 
hasar oluştu.
n İHA
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

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, 
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen icra dosyasında 19/07/2019 tarihinde1.artırması, 23/08/2019 
2.artırmasıyapılacak olan taşınmaz satış işlemine ait hazırlanan açık artırma ilanında,
KDV oranı % 1 olarak belirtilmiş ise de KDV Kanunun 17/4-1 maddesi gereğince, taşınmaz KDV’den 
muaf olarak satışa çıkartılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1012293

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2018/12100 ESAS
DÜZELTME İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : HALİL ÖĞÜL T.C.14138600216 
   TAŞAĞIL MAH YABURLAR SOK NO:60 EREĞLİ KONYA
Müflisin Ticaret Sicil No : 53559
Müflis şirkethakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs 
Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli kesinleşmiştir.
İkinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 23/09/2019 günü saat 14.45-15.15’ De Konya 1. İflas 
İcra Müdürlüğün dehazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs Kanununun 
232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince İİK 166 M. ilân ve tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1012302

T.C.
 KONYA 1. İCRA DAİRESİ
 2018/10 İFLAS

 İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI

Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası Konya’da sahne alacak 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest-

rası (CSO), 170 kişilik dev kadrosu ile 
senfoniyi buluşturacağı ‘Carmina Bura-
na’ ile Konya’da izleyici karşısına çıkacak. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sa-
natlar Genel Müdürlüğü ve Selçuklu Be-
lediyesinin iş birliği ile gerçekleştirecek 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet 
Çoksesli Korosu, Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde 170 kişilik dev kadrosu ile izle-
yici karşısına çıkacak. 1924 yılında Ata-
türk’ün emriyle İstanbul’dan Ankara’ya 
taşınan CSO, geldiği günden bugüne hiç 
ara vermeden sanatseverler ile buluşu-
yor. Yurt içinde ve yurt dışında, küçük 
büyük yüzlerce salonda konserler ver-
miş olan CSO, Carl Orff’un 1937 yılında 
hazırladığı ve ilk gösterimine yine o yıl 
giren; Carmina Burana adlı dev eseri ile 
ilk defa Konya’da Selçuklu Kongre Mer-

kezi’nde sahne alacak. Konseri, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel 
Sanat Yönetmeni Şef Rengim Gökmen 
yönetecek. Grand Prix ödülünün sahibi 
ve aynı zamanda Devlet Opera ve Bale-
si’nde solist sanatçı olarak görev yapan 
Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, büyük 
başarılara imza atan ve ilk Türk kontra 
tenor olan Kaan Buldular ve en genç ba-
ritonlardan birisi olan Faik Mansuroğlu 
solist olarak katılacak. Selçuklu Kongre 
Merkezi Anadolu Oditoryum Salonunda 
verilecek konserde, orkestraya Burak 
Onur Erdem yönetimindeki Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Ko-
rosu eşlik edecek.  Sanatseverler, 22 
Haziran 2019 Cumartesi ve 23 Hazi-
ran 2019 Pazar akşamı saat 20.00’de 
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Konserleri”ni izleyebilecek.
n İHA

Beyşehir ilçesinde yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan’ın İstan-
bul’daki “Kız Kulesi”ni görme hayali Beyşehir Belediyesi sayesinde gerçek oldu

Aysu’nun İstanbul
hayali gerçek oldu

15 yaşında iken “Hodgkin Len-
foma” kanseri teşhisi konulan ve 
ardından zorlu bir tedavi sürecine 
giren Aysu Gümüşkan’ın hayali 
Beyşehir Kültür ve Turizm Derne-
ği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi 
Sosyal Kültür Etkinlikler Görevlisi 
Mustafa Büyükkafalı ile tanıştıktan 
sonra gerçek oldu.

Kendisini evinde bir etkinlik 
kapsamında ziyaret eden Büyük-
kafalı’nın, “Gitmek isteyip de gi-
demediğin veya yapmak isteyip 
de yapamadığın bir şey var mı?” 
sorusu üzerine, “Hayalim İstan-
bul’daki Kız Kulesi’ni görmektir’ 
cevabını veren Aysu Gümüşkan’ın 
hayali gerçeğe dönüştürüldü.

İstanbul’a gidiş gelişine bir yol-
cu firmasının sponsor olduğu Aysu 
ve kendisine eşlik eden annesini 
burada Beyhuder Derneği Başka-
nı Şükrü Karagül karşıladı. Aysu, 
Karagül’ün eşliğinde sadece hayali 
olan Kız Kulesi’ni değil, görmek 
istediği Galata Kulesi ile Taksim 
Meydanı’nı da gördü, Eyüp Sultan 
Camisi’ni ziyaret etti.

Aysu Gümüşkan, Beyşehir’e 
dönüşünde yaptığı açıklamada, 
“Bu hayalimin gerçekleştirebile-
ceğini duyunca çok mutlu oldum. 
Tedavi sürecime uygun bir gün 
ayarlandı ve annemle birlikte İs-
tanbul’a gittik. İstanbul’da bizi 
karşılayan dernek başkanımız bizi 
hayalim olan Kız Kulesi’ne götür-
dü. Orada hayalimin de ötesinde 

çok güzel bir zaman geçirdim. Me-
rak edip görmek istediğim yerler 
olarak Galata Kulesi, Eyüp Sultan 
Camisi ve Taksim Meydanı’na da 
gitmek kısmet oldu. Geziden çok 
memnun kaldım. Bu zorlu tedavi 
sürecimin içinde bu gezi bana çok 
güzel bir moral oldu ve beni çok 
mutlu etti.Bu hayalimin gerçeğe 
dönüşmesinde destek olan başta 
Beyşehir Belediye Başkanımız Adil 
Bayındır olmak üzere, Turizm Der-
neği Başkanımız ve Beyşehir Bele-
diyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlu-

su Mustafa Büyükkafalı ve ekibine, 
İstanbul Beyhuder Derneği Başka-
nı Şükrü Karagül ile dernek üyesi 
Mücahit Bayram’a sonsuz teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Anne Hacer Gümüşkan da, 
“Kız Kulesi Aysu kızımın en büyük 
hayaliydi, hayalinin gerçek olma-
sına vesile olan, katkı ve destek 
sunan herkese, bizi orada ağırla-
yanlar ile Beyşehir Belediyesi’ne 
çok teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Osmanlı, Avusturya ile Venedik 
savaşı ve Pasarofça antlaşması: Avus-
turya’nın Karlofça antlaşmasına göre 
Mora’nın Venediklilere verilmesini is-
temesi, Avusturya’ya savaş açılmasına 
neden oldu. Macaristan’a giren Os-
manlı ordusu, Avusturyalılar tarafından 
5 Ağustos 1716 tarihinde Petrovaradin 
Muharebesinde bozguna uğratıldı. 
Sadrazam Silahtar Ali Paşa’nın şehit 
düştüğü savaş sonunda 18 Ağustos 
1717 yılında Belgrad Avusturyalıla-
rın eline geçti. Sadrazamlığa getirilen 
Damat İbrahim Paşa’nın önerisiyle 
barış sağlanarak, 1 Temmuz 1718 yı-
lında Pasarofça antlaşması imzalandı. 
Antlaşmaya göre, Belgrad, Banat ve 
Sırbistan Avusturya’ya, Arnavutluk 
kıyıları, Bosna ve Dalmaçya Venedik-
lilere, Mora Osmanlılara verildi. 1724 

yılında İran’daki taht kavgalarını fırsat 
bilen Rusya, İran’a saldırılara başladı. 
İran’ın Rusya’nın eline geçmemesi 
için, Osmanlılar bir kez daha İran’a se-
fer düzenleyerek, Ruslarla İstanbul ant-
laşmasını imzaladı. Antlaşmaya göre, 
Bakü, Derbent ve Dağıstan Ruslara, 
Azerbaycan’daki yerler Osmanlılara 
bırakıldı.

Lale devri: Pasarofça antlaşma-
sından sonra, Patrona Halil İsyanına 
kadar ki 12 yıllık dönem, Osmanlı 
Devletinde Lale Devri olarak anılır. 
Sadrazam Damat İbrahim Paşa ve 3. 
Ahmed’in barışçı politikaları bu döne-
min yaşanmasına neden olmuştur. 
Bu döneme kültür, edebiyat ve sanat 
alanındaki gelişmeler ve teknik alanda 
Avrupa’dan alınan yenilikler damga 
vurmuştur. Avrupa’ya geçici elçilerin 

gönderildiği bu dönem-
de Paris elçisi Sait Efendi 
ve İbrahim Müteferrika 
16 Aralık 1727 tarihinde 
ilk matbaayı kurmuştur. 
Yalova’da ilk kağıt fabri-
kası, İstanbul’da itfaiye 
örgütü, kumaş fabrika-
sı ve çini imalathanesi 
açılmıştır. İstanbul’da 
köşkler, saraylar ve lale 
bahçeleri kuruldu. Doğu 
kültürüne ait eserler Türkçe ‘ye çevril-
di. İstanbul’da yıllar süren savaşlardan 
sonra yaşanan bu dönemde, halkta 
hoşnuttu. 

Osmanlı İran savaşı 
(1723-1727): Osmanlı 
Devleti Şirvan’da yaşanan 
karışıklık üzerine Rusya ile 
anlaşarak, Hoy, Hemedan 
ve Revan üzerinden İran 
ve Kafkasya’ya savaş açtı. 
Ardından 1725 yılında 
Tebriz’e girdi. Andican’da 
Safeviler karşısında yenil-
giye uğrayarak, İran şahı 
ile Hemedan Barışını im-

zaladı.
Patrona Halil İsyanı: Damat İbra-

him Paşa’nın yaptığı işleri israf olarak 
değerlendiren bazı gruplar, İran sefe-

rinin başarısızlığı karşısında harekete 
geçerek, ayaklanma başlatmışlardır. 
Yeniçerilerde huzursuzluk içerisindey-
diler. 17. Ağa bölüğü Yeniçerisi olan 
Patrona Halil ve etrafındakiler 25 Eylül 
1730 tarihinde ayaklansalar da, halkın 
katılmaması sebebiyle başarılı olama-
mışlardır. 3 gün sonra isyana devam 
eden grup, esnafı da yanına çekerek, 
yeniçerilerden yardım almıştır. 3. Ah-
med isyancılara isteklerini sorduğun-
da, Damat İbrahim Paşa dahil 37 kişi-
nin kendilerine verilmesini istediler. Bu 
kişiler isyancılara verildi. Ancak şehri 
tahrip eden, Sadabad Köşkünü yakan 
isyancılar durmak bilmedi. Divan şairi 
Nedim’de bu isyan sırasında ölmüştür. 
3. Ahmed isyancıların tüm isteklerini 
yerine getirmesine rağmen, ailesine 
ve kendisine zarar verilmemesi şartıy-

la tahttan çekildi. Tahtını 1 Ekim 1730 
tarihinde Şehzade Mahmud’ a bıraktı. 
1 Temmuz 1936 yılında vefat eden 3. 
Ahmed, Yeni Cami Turhan Valide tür-
besine defnedildi.

Damat İbrahim Paşa ile yaptığı 
uyumlu çalışmalarla, Lale devrinde 
edebiyata, sanata ve hayata kendine 
özgün bir davranış getiren 3. Ahmed, 
ince ve hassas bir yapıya sahipti. Top-
kapı Sarayı ve Yeni Camide kütüphane, 
Ayasofya’da Bab-ı Hümayun’un karşı-
sında bulunan 3. Ahmed çeşmesi ve 
İstanbul’un su ihtiyacında kullanılacak 
Deryayı Sim adında su bendini inşa 
ettirmiştir. Çorlulu Ali Paşa Medrese-
si, Üsküdar’da Yeni Valide Camii, Çu-
buklu Camii yanında Mesire Çeşmesi, 
Hüsrev Ağa camisinde ki çeşme onun 
döneminde yapılan eserler arasındadır.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 44
SULTAN 3. AHMET 2

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Beyşehir Organize Sanayi 
Bölgesi’ne (OSB) kurulmakta olan 
ve yaklaşık bir ay içerisinde hizme-
te girmesi planlanan ve kısa sürede 
18 üretim bandına ulaşması hedef-
lenen yeni tekstil fabrikasını ziyaret 
etti.

Başkan Bayındır, “Bölgemizdeki 
Mini Arıkbey Tekstil Fabrikası” ola-
rak nitelendirdiği 6 bin metrekare-
lik alanda kurulan ve ilk etapta 70, 
daha sonraki süreçte ise yaklaşık 
350-400 kişiye iş istihdamı sağla-
ması hedeflenen Arık Tekstil Kon-
feksiyon Limited Şirketi olarak teks-
til sektöründe faaliyet yürütecek 
tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı, 
fabrika çevresinde yürütülecek alt-
yapı ve yol çalışmalarıyla ilgili ince-
lemelerde bulundu. Başkan Bayın-
dır’ın organize sanayi bölgesindeki 
ziyaretine Beyşehir OSM bölge Mü-
dürü Mutlu Korkmaz da eşlik etti.

Başkan Bayındır, burada yaptı-
ğı açıklamada, Beyşehir Belediyesi 
olarak ilçeye yatırım yapan, istih-
dam sağlayan tüm yatırımcıların 

yanında olduklarını vurgulayarak, 
“Ali Akkanat eli öpülesi bir adam. 
Ali Bey’in bünyesinden yetişen-
lerin bir gün iş sahibi, fabrika sa-
hibi ve memleketin istihdamının 
mücadelecileri olarak göreceğiz 
onları. Beyşehir’de istihdamın kah-
ramanları bunlar. İlçemiz organize 
sanayisine tekstil yatırımı yapan 
hemşerilerimiz Nail ve Hüseyin 

Ceylan aynı zamanda Ali Bey’in de 
yeğenleridir. Çocuklarımız, o bün-
yeden yetiştiler. Şimdi de kendi 
bünyelerinde istihdam kapısı açı-
yorlar. Allah onların ecdadından 
razı olsun. Durak’tan yetişen daha 
çok İstanbul’da olan fabrikalar var. 
Onlar da Akkanat, Beyteks’in öğ-
rencileri. Beyteks’in bünyesinden 
yetişenler onlar.

‘BEYŞEHİR OSB’DE KISA ZAMANDA 
7-8 FABRİKAMIZ OLACAK’

Ben ümit ediyorum ki burada çok 
kısa sürede böyle 7-8 tane fabrika-
mız olacak. 3-4 tane de entegremiz 
gelecek. Yarın öbür gün önümüze 
mermerin, arka köşede organizenin 
bu yabancı ortaklı Hindistanlı mer-
mer entegre tesisinin yerini de ve-
receğiz. 85 bin metrekare, inşallah 

onu da başlatacağız. Yavaş yavaş bir 
taraf mermerciler, bir taraf tekstilci-
ler, bir taraf silahçılar; yani savunma 
sanayimiz ile ilgili bölümlerimiz de 
ayrı. Organizemiz kısa sürede çok iyi 
hale gelecek. Başta Beyşehir Kayma-
kamımız Yusuf Özdemir, Beyşehir 
OSB Müdürümüz Mutlu Korkmaz 
ile Beyşehir Ticaret Odası Başka-
nımız Mustafa Akbıyık bey olmak 

üzere Beyşehir birliğinin yüreğini, 
ruhunu yaşayanlara, ilçemize hayırlı 
olsun diyorum. Bu, bir birliğin gücü-
dür. Bu, tek başına değildir; burada 
genç mühendislerimiz var. Muzaffer 
Taşdelen kardeşim var. Bunlar sa-
bahtan gece yarısına kadar bu işleri 
kovalıyorlar. Bunlara çok teşekkür 
etmeliyiz, daha doğrusu ne kadar te-
şekkür edersek azdır. Sağolsun var 
olsunlar. Buralara bantlar kuruluyor. 
Yarın kurulduğu zaman cıvıl cıvıl bir 
işletme olacak burası. Hayırlı olsun 
inşallah” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bayındır, ku-
rulmakta olan fabrikada hassas 
makinelerin çalışacağını bu yüzden 
tesise ulaşımı sağlayan yol ve çevre-
sinde de yürütülecek alt ve üst yapı 
çalışmaları hakkında incelemede 
bulunduğunu belirterek, “İnşallah 
buradaki ana bulvarları asfalt ya-
parsak, ki yapacağız amacımız bizim 
yatırım yapan insanımızın ayağını 
tozdan kesmektir. Bu Belediye ola-
rak boynumuzun borcu da oluyor. 
Bunları da planlıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak Derbent 
Kayak Merkezi’ni inceledi

Su kuyusuna düşen 
köpeği itfaiye kurtardı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Derbent ilçesinde yapıl-
ması planlanan ve tamamlan-
dığında Konya’da kış turizminin 
önemli bir merkezi haline gelecek 
olan Derbent Kayak Merkezi’yle 
yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz 
haftasonu Derbent ilçesini ziyaret 
ederek Derbent Kayak Merkezi’nin 
yapılacağı alanda incelemelerde 

bulunan Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak, gelinen sürece ilişkin 
de bilgi aldı. Vali Toprak’a ziyare-
tinde Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yet-
kilileri ile Derbent Belediyesi yetki-
lileri eşlik etti. 
n SİBEL CANDAN

Çumra’da su kuyusuna düşen 
köpek yavrusunu itfaiye ekipleri 
kurtardı. Alibeyhüyüğü Mahalle-
si’ndeki su kuyusundan köpek sesi 
gelmesi üzerine vatandaşlar, duru-
mu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine 

gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 18 
metrelik kuyuya halat yardımıyla 
inerek köpek yavrusunu çıkardı. 
Vatandaşlar, köpeği mahsur kaldı-
ğı yerden kurtaran ekibe teşekkür 
etti. n AA

Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr Aşkın Yaşar, “Kamuda görev alan veteriner hekimlerin özlük hakla-
rı her geçen gün erimektedir. Veteriner hekimler 30 yıldır uzmanlık eğitiminden mahrum bırakılmışlardır” dedi

‘Veteriner hekimler hak 
ettiği değeri alamıyor’
Konya Veteriner Hekimleri Oda-

sı Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, ve-
teriner hekimlerin hakları, çalışma 
koşulları ve veteriner hekimlerin 
hayvancılıkta üstlendiği rol üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. 

“Tarım için hayvancılık değil, 
hayvancılık için tarım yapılmalı” 
diyen Prof. Dr. Aşkın Yaşar, “10 yıl 
gibi kısa bir sürede Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve son olarak 
Tarım ve Orman Bakanlığı şeklinde 
isim değişikliğine uğrayan bakan-
lığın aslında tarım ve hayvancılık 
politikalarındaki çizgisinde istikrarlı 
olmadığını görmekteyiz. Tarım için-
de hayvancılık kavramı, hayvancılı-
ğı ikinci plana attığımızın kanıtıdır. 
Hayvancılık için tarım yapılmadığı 
sürece stratejik ürünler olarak ta-
nımlanan hayvansal gıdaya ucuz, 
kolay ve sağlıklı ulaşmak çok müm-
kün olmayacaktır. Bakanlığımızdan 
“Hayvancılık için tarım modeli”ne 
geçilmesini ve bu yönde düzenleme 
ve değişiklikler yapılmasını bekliyo-
ruz. Türkiye’de hayvancılık büyür ve 
gelişir ise sağlıklı nesillerin yetişme-
sine ve ekonomik açıdan daha özgür 
ve strajetik ürüne sahip olan, ayak-
ta duran bir ülkenin de ayaklarını 
sağlam bir şekilde yer basacağına 
inanıyorum.  Tarım için hayvancılık 
değil, hayvancılık için tarım yapıl-
malı” dedi.

‘VETERİNERLER  HAK ETTİĞİ 
DEĞERİ ALMIYORLAR’

Veteriner hekimler, yürüttük-
leri bu önemli ve zorlu hizmetlere 
rağmen, hizmetlerinin karşılığını 
ve toplumda hak ettiği yeri alama-
dıklarına dikkat çeken Yaşar, “Ve-
teriner hekimler, hayvancılık ala-
nında verdikleri hizmetlerle ve gıda 
güvenliği konusunda üstlendikleri 
sorumluluklarla, ülkenin sürdürü-
lebilir kalkınmasında önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Kamuda görev 
alan veteriner hekimlerin özlük hak-
ları her geçen gün erimektedir. Ve-
teriner hekimler 30 yıldır uzmanlık 
eğitiminden mahrum bırakılmışlar-

dır. 6343 sayılı veteriner hekimliği 
meslek kanunu 1954 yılında çıkarıl-
mış bir kanun olup, günün şartlarına 
cevap verememektedir. Bu kanunla 
ilgili değişiklik teklifimiz yıllardır 
Bakanlıkta beklemektedir. Veteri-
ner Hekimlik eğitim-öğretimine, 
uzmanlık, istihdam, özlük hakla-
rı, mevzuat, mesleki uygulamalar, 
kamuda örgütlenme, iş sağlığı ve 
şiddet görme gibi pek çok konudaki 
kronikleşmiş sorunların giderilerek, 
hak ettiği statüye yükseltilmiş bir 
veteriner hekimliğe katkısı olmasını 
istiyoruz. Hayvancılığın merkezinde 
veteriner  hekim olmadan, hayvan-
cılığı güçlendirmeden ülkenin ge-
lecek nesillerini ve geleceğini kur-
tarmanın mümkün gözükmüyor” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeni yatırımla ilçede 400 kişiye istihdam
Prof. Dr. Aşkın Yaşar
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Erez ve Kaysı aileleri akraba oldu. Ruşen Erez’in kızı ile Adem 
Kaysı’nın oğlu gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi

Erez ve Kaysı aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı 

Nazife-İsmail Taş çiftinin kızları Nagihan ile Tülay-Durmuş Ali 
Yıldırım çiftinin oğulları Uğur dünyaevine girdi

Geçtiğimiz haftasonu YKS heyecanı yaşandı. Konya’da bir okulda sınava 
giren üniversite adaylarına bir amcanın karpuz dağıtması takdir topladı

Nagihan ve Uğur bir ömür 
mutluluğa ‘evet’ dedi

YKS adaylarına karpuz 
ikramı tam not aldı

Erez ve Kaysı aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Ruşen Erez’in 
kızı ile Adem Kaysı’nın oğlu dün-
yaevine girdi. Genç çift için Ati-
ker Deluxe Karatay Düğün ve 
Kongre Merkezi’nde düğün ger-
çekleştirildi. Düğünde davetlilere 
geleneksel Konya düğün pilavı 
ikramında bulunurken, Erez ve 
Kaysı aileleri davetlilerle tek tek 
ilgilenerek davetlilerin hayırlı ol-
sun temennilerini kabul etti. Dü-
ğün heyecanı genç çift ise günü 
ölümsüzleştirmek için arkadaş-
larıyla hatıra fotoğrafı çektire-
rek, heyecanlarını arkadaşlarıyla 
paylaştı. Yenigün Gazetesi olarak 
Erez ve Kaysı ailelerine hayırlı 

olsun temennisinde bulunuyor, 
dünyaevine giren genç çifte iki 

cihan saadeti diliyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Betül-Kadir Yaralıoğlu çiftinin kızları Esma ile Ümmügül-
süm-Fahri Güçlü çiftinin oğulları Burhan, hayatlarını birleştirdi

Yaralıoğlu ve Güçlü 
aileleri akraba oldu

Yaralıoğlu ve Güçlü aileleri dü-
ğün mutluluğu yaşadı. Betül-Kadir 
Yaralıoğlu çiftinin kızları Esma ile 
Ümmügülsüm-Fahri Güçlü çiftinin 
oğulları Burhan, hayatlarını birleş-
tirdi. Genç çift için Baykara Gold 
Düğün Salonu’nda düğün merasimi 
gerçekleştirildi. Yapılan düğünde 
davetlilere geleneksel Konya düğün 
pilavı ikramında bulundu. Yaralıoğ-
lu ve Güçlü aileleri davetlilerle tek 

tek ilgilenerek davetlilerin hayırlı 
olsun temennilerini kabul etti. Genç 
çiftin nikahını Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca kıyarken, düğün-
de Karatay Belediyesi eski Başkanı 
Mehmet Hançerli de kıyılan nikaha 
şahitlik etti. Başkan Kılca genç çifte 
bir ömür boyu mutluluklar diler-
ken, nikah defterini çifte vermesi 
için Hançerli’ye teslim etti. Genç 
çifti tebrik eden Hançerli de nikah 

defterini geline vererek, çifte bir 
ömür boyu mutluluklar diledi. Dü-
ğünde mutlulukları ve heyecanları 
gözlerinden okunan genç çift, arka-
daşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek 
mutlu günlerini ölümsüzleştirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak Yaralıoğlu 
ve Güçlü ailelerine hayırlı olsun te-
mennisinde bulunuyor, Esma-Bur-
han çiftine bir ömür boyu mutluluk-
lar diliyoruz. n ALİ ARSLAN 

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Taş ve Yıldırım aileleri akra-
ba oldu. Nazife-İsmail Taş çiftinin 
kızları Nagihan ile Tülay-Durmuş 
Ali Yıldırım çiftinin oğulları Uğur 
dünyaevine girdi. “Dilek tutmadık 
ki hiç, hep dua ettik; ömrümüz 
ömrümüze nasip olsun diye. Bir-
likteliğimizi ömürlük kılmak için 
attığımız bu adımda yanımızda 
olmanız dileğiyle” mesajıyla akra-
balarını, dostlarını ve arkadaşla-
rını davet eden çift için Elazığ’da 
ve Çumra’da iki ayrı merasim ger-
çekleştirildi.

Gerçekleştirilen düğün töre-
niyle hayatlarını birleştiren genç 
çift, mutluluklarını ve heyecanla-
rını davetlilerle paylaştı. Yenigün 

Gazetesi olarak Taş ve Yıldırım 
ailelerine hayırlı olsun temenni-
sinde bulunuyor, Nagihan-Uğur 

çiftine bir ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Geçtiğimiz haftasonu tüm Tür-
kiye’de olduğu gibi Konya’da da 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YSK) heyecanı yaşandı. Üniversite 
hayalı kuran adayların 2 günlük sı-
nav maratonu geride kalırken, sına-
vın ardından 2 gün boyunca ortaya 
çıkan renkli tablolar da gün yüzüne 
çıktı. Bunlardan biri de Konya’da 
yaşandı. YKS’ye giren üniversite 
adaylarına ismi belirlenemeyen bir 
amca, karpuz dağıtarak sınav he-
yecanlarına ortak oldu. Amcanın bu 
davranışı Türk milletinin ne kadar 
yardımsever ve ince fikirli olduğu-
nu ortaya koyarken, bu davranış 
takdirle karşılandı. Özellikle sosyal 
medyada paylaşılan olay, vatandaş-
lardan tam not aldı. n SİBEL CANDAN



18 HAZİRAN 201912 HABER

Türkiye’nin gündemine oturan ve önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan İstanbul seçimleri öncesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayında projelerini anlattı

Ortak canlı yayında 
projelerini anlattılar

31 Mart’ta gerçekleştirilen İs-
tanbul seçiminin yenilenme kararı-
nın ardından 23 Haziran’da yapıla-
cak İstanbul seçimi öncesi Cumhur 
İttifakı İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile 
Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Ekrem 
İmamoğlu katıldıkları ortak yayında 
soruları yanıtlamaya devam ediyor. 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sara-
yı’nda gerçekleştirilen ve 21.00’de 
başlayan “İstanbul 2019 Seçim 
Özel” isimli ortak yayında İsmail Kü-
çükkayamoderatörlüğünde adaylar 
seçim öncesi merak edilenler hak-
kında açıklamalar yaptı. 

‘350 BİN GENCİN EKREM 
AĞABEYİ OLMAYA GELİYORUM’

İsmail Küçükkaya’nın Genç-
lerle ilgili sorusu üzerine, Ekrem 
İmamoğlu, “Hem şehir hem çocuk 
politikası bu şehrin inanılmaz poli-
tikası olması lazım. Bu eğitim sefer-
berliği, kreşle başladığımız bu süreç 
gençlerin meslek edinme ve hayata 
katılma konusunda takip edilmesi 
gereken önemli bir adımdır. Yüzde 
40 indirim, öğrenci olmayan bütün 
gençler buna dahil. 75 bin öğrenciye 
8 ay boyunca 400 lira, İstanbul’dan 
gelene de gidene de vereceğiz. Yurt 
hızlıca yapacağız. 12 kadın 8 erken 
öğrenci yurdunu yapacağız. 10 adet 
gençlik merkezi, 10 adet dünya dil 
merkezi, dünya dillerini öğrenen in-
sanlar daha hızlı iş sahibi oluyor. E 
spor arenaları, gençler başka şehir-
lere kaçmayacak. Yılda 230 milyon 
dolarlık bir tarif yapılıyor, beyin göçü 
yaşıyoruz. Bizim gençlerimiz hayal-
lerini İstanbul’da kuracak. İstan-
bul’da iş bulamayan okutamayan, 
mesleği olmayan 350 bin gencin 
Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum. 
Erişilebilir bir kent olacak. Bu kent 
erişilemiyorsa, engelliler için engel 
taşıyorsa bu kentin vicdanı yok de-
mektir. Bu kent vicdanlı hale gele-
cek. Yaşlı ve engellilere acil durum 
bilekliği, İstanbul’a yaygınlaştıraca-
ğız” 

‘GENÇLERİ KANKAM
OLMAYA DAVET ETTİM’

Aynı soruya Binali Yıldırım ise, 
“Gençler benim kankam, onları 
kankam olmaya davet ettim, çok 
güzel tepkiler aldım. Gençlere 10 
GB internet bedava olacak. Bu in-
ternetle ne yapabilirler, 1500 elekt-
ronik posta gönderebilirler, 150 saat 
internete girebilir, müzik dinleyebi-
lir. 10 saat video izleyebilirler. Mü-
zeler ve tiyatrolar bütün gençlere 
ücretsiz olacak. Uluslararası e spor 
olimpiyatlarını burada yapacağız. 
öğrencilere kırtasiye desteği var, 
bunun miktarı artacak. Amatör spor 
kulüplerine 900 tane var, burada 
150 bin lisanslı sporcu var. Bunlara 
100 bin lira tutarında her yıl destek 
vereceğiz. 10 kat artırmış olacağız. 
Spor tesislerinden gençler ücretsiz 
olacak. Motosikletli geçiş her iki köp-
rüden bedava olacak. Üniversiteye 
hazırlanan öğrencilik vasfını kaybet-
mişlere ulaşım indiriminden onlarda 
yararlanacak. İşsizlik maaşı alanlara 
ulaşım desteği vereceğiz. Öğret-
menler bedava yararlanacağız. 
Gençlere bursu bilerek yazmadım. 
Belediyeler burs veremiyor, aslında 
veriyordu. CHP anayasa mahkeme-
sine götürdü ve belediyelerin burs 
vermesinin artık imkansız hale ge-
tirdiler. Ama Ankara’yla beraber 
çalışırsak, orada iki parti anlaşılırsa, 
bu mesele çözülebilir. Bu engelin 
aşılması lazım” diye konuştu. 

‘ULAŞIM BENİM İŞİM, 
TÜRKİYE’DE BU İŞİ HALLETTİM’

İsmail Küçükkaya’nın “İstanbul 

için en önemli mesele ise ulaşım 
politikaları konusunda ne yapacak-
sınız, ne vaat ediyorsunuz?” soru-
suna Binali Yıldırım, “Ulaşım benim 
işim, Türkiye’de bu işi hallettim. 
Türkiye’nin her tarafını bölünmüş 
yollarıyla donattım, hızlı treni ge-
tirdik, akıl yollarıyla adeta ördük. 
İstanbul’un birinci derdi ulaşım, 
marmarayı, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünü yaptık. Avrasya yolunu 
yaptık. Osmangazi köprüsünü yap-
tık, havalimanını yaptık. Biz 2024’e 
kadar trafikte insanların yarım saat 
trafikte kazanmalarını sağlayacağız. 
Baba evine yarım saat önce gidecek. 
Raylı sistemin uzunluğunu 518 ki-
lometre çıkartacağız. Bunun üzeri-
ne her yıl 50 kilometre raylı sistem 
yapacağız ve metroların payı süre 
sonunda yüzde 48’e çıkacak. Bugün 
yüzde 18’di artmış olacak. Burada 
çok ciddi bir yatırım var. Ankara, İz-
mir metrolarını yaptık. Edindiğimiz 
tecrübelerle bunu kolayca yapabili-
riz. Bugüne kadar 350 milyon İstan-
bullu istifade etti. Yakın zamanda 
banliyö hattını Gebze’den Halka-
lı’ya kadar yaptık hizmete girdi. Bu 
şekilde ciddi anlamda metrobüste 
biraz rahatlama oldu. Metrobüsü 
rahatlatacağımız şey Beylikdüzü’n-
denSöğütlüçeşme’ye giden araçları 
otonom ve akıllı metrobüsle değiş-
tireceğiz. Bu güzergahta bir otoyol 
daha yapacağız. Kuzey Marmara 

ve tem arasında olacak. Levent ve 
Mahmutbey arasındaki metroyu yıl 
sonuna kadar açmış olacağız. Bunu 
da ben yaparım” dedi. 

‘TEM’DE KURACAĞIMIZ 
MEGABÜSLE METROBÜSÜN 
YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ’
Aynı soruya İmamoğlu ise, “Ula-

şım bütüncül yaklaşım insanı his-
setme, onlarla çözüm bulma, mini-
büsçüsü, servisçisiyle yaptık. tahdit 
işini biz taaddüt ettik. Biz bütün ak-
törlerle beraber çalışacağız. Ulaşım 
indirimleri büyükşehir belediyesi 
sorunudur. Halk otobüslerine veya 
şirketlere mal edilmeyecek. Tak-
sicilerin minibüsçünün köprünün 
ücretsiz kullanma konusunda çalış-
malar yapacağız. sayın Yıldırım’da 
ulaşımda Türkiye’yi hallettim dedi. 
Cumhurbaşkanının verdiği uz-
manlara haksızlık yaptığını düşü-
nüyorum. İstanbul hal edemediler. 
İstanbul en sıkışık kent. İstanbul 
ulaşımda günde geçirdiği vakit 91 
dakika, İstanbul’u çözemediler. İs-
tanbul’da metrodan bahsediyorlar. 
Marmarayı kullandı, çok teşekkür 
ediyorum. 2004’te 45 km aldıkları 
metro hattı 170 km erişebildi. Sene-
de 8.3 km yaptılar. Beylikdüzü hala 
duruyor. 2004’ten beri her seçimde 
vaat edilmiştir. Deniz ulaşımı yüzde 
10’lardan yüzde 3’lere düştü. Bu şe-
hide 500 kilometre bisiklet hattını, 
yaşam vadilerinde yüksek tepeleri 

olan bu kentin sahile erişimi nok-
tasında fünikülerle destekleyeceğiz. 
TEM’de kuracağımız megabüsle-
metrobüs hattının yükünü hafiflete-
ceğiz” diye konuştu. 

‘BENİ BİNALİ YILDIRIM 
YAPAN BU ŞEHRE ÇOK GÜZEL 

HİZMETLER YAPMAYA HAZIRIM’
Moderatör İsmail Küçükkaya, 

ortak yayının sonunda adaylara 3 
dakika süre vererek, sözlerini ta-
mamlamalarını istedi. Bu sürede ko-
nuşan Binali Yıldırım, “İstanbul müj-
delenmiş bir şehirdir, İstanbul’un 15 
milyon 67 bin nüfusu vardır. İstan-
bul’un 60 bin nüfusu eksildi. Anado-
lu’da biz alt yapıyı yaptığımız için bir 
kısım vatandaşımız kendi memleke-
tine dönüyorlar. Hatta belediyelerde 
destek veriyor. İstanbullulara 16 yıl 
ülkeme dolu dolu hizmet yaptım. 
Ulaştırma bakanı olarak başbakan 
olarak meclis başkanı olarak beni 
11 yaşındaki Binali’den Binali Yıldı-
rım yaptı. Şimdi bu beni Binali Yıl-
dırım yapan 50 yıllık bu şehre çok 
güzel hizmetler yapmaya hazırım. 
Daha önce yaptıklarımı yeni yapa-
caklarımla taçlandıracağım, Avras-
ya, marmarayın üzerine, köprülerin 
üzerine İstanbul’un ulaşımını 5 yıl 
içinde çözeceğim. Eziyeti ortadan 
kaldırıp seyahati keyfe dönüştürüp, 
insanların evlerine gidip çocuklarına 
vakit ayırması için seyahat süresini 
kısaltacağım. 3. Köprü Avrasya ol-
masaydı bugün İstanbul’da trafik 
felç olmuştu, adım bile atılamazdı. 
Deniz niye azaldı, eskiden sadece 
deniz vardı, alternatif yoktu, onun 
üzerine birinci köprü, ikinci köprü, 
Avrasya, Marmaray yapılınca al-
ternatif artınca deniz taşımacılığını 
bedava yapıyoruz. 7 tane hat kura-
cağız. İstanbul’da herkes sandığa 
gitsinler, sözlerini 23 Haziranda 
söylesinler diyorum, bende Ekrem 
Beyi çaya davet ediyorum” şeklinde 
konuşarak sözlerini tamamladı. 

‘BU ŞEHİR AKILLA BİLİMLE 
UZLAŞMAYLA BİR ARADA 
MUAZZAM BİR KENT VAR 

EDECEĞİZ’
Son 3 dakikada ise Ekrem İma-

moğlu, “Buradan çıkışta kendileri 
de uygun görürlerse sonradan geldi, 
muhterem hanımefendiyle geldiğini 
söyledi, bende eşimle buradayım. İki 
hanımefendinin yanında olduğu bir 
fotoğrafı vermek isterim. Bu şehrin 
kucaklaşmaya ihtiyacı var, bu ülke-
nin de var. Şehirlerinde hak hukuk 
adalet, erdem bütün bu kavramlar 
şehirden başlar. İftiraları bir takım 
uygulamaları adayların dışında üre-
tilenleri bir tarafa bırakın. 6 aydır söz 
verdiğim gibi temiz bir dille bitiriyo-
rum. Belediyenin sosyal tesislerin-
de alkol olacakmış, Beylikdüzü’nde 
açtım birinde alkol yok. İstanbul’da 
benim gördüğüm tek bir tesis yok. 
Kadını erkeği aynı yerde havuza 
girecekmiş. Bu şehir akılla bilimle 
insanların uzlaşmasıyla bir arada 
özgürlük içinde eşit paylaşarak say-
damlığını katılımcılığı içine sunarak 
muazzam bir kent var edeceğiz. 
Benim en büyük ekibim 16 milyon 
İstanbullu, gencinden akademisye-
nine, biz 31 Marttaki sürecin hak 
hukuk adaletle bulaşmasın için mü-
cadelemizi veriyoruz. 23 Haziranda 
herkesin oy kullanmasını özellikle 
istiyorum. Herkes demokrasi bayra-
mının bizimle yaşasın. 23 Haziran-
dan sonra İstanbul derin bir nefes 
alacak, her şey çok güzel olacak di-
yorum” ifadelerini kullanarak sözle-
rini tamamladı. Programın sonunda 
ise hep birlikte fotoğraf verildi. 
n İHA

Fransa’nın başkenti Paris’te 
Uluslararası Havacılık Fua-
rı 53’üncü kez kapılarını açtı. 
48 ülkeden 2 bin 381 firmanın 
katıldığı fuar bir hafta boyunca 
ziyaretçilerini ağırlayacak. Fu-
ara Türkiye’nin “Milli Muharip 
Uçağı”nı ilk kez görücüye çıktı. 
Türk Havacılık ve Uzay Sana-
yii’nin (TUSAŞ) en önemli pro-
jesi olacak Milli Muharip Uçak 
Projesi’nin bire bir ölçekli mo-
deli mock-up’ı ilk kez Paris Ha-
vacılık Fuarı’nda sergileniyor.

Türkiye’nin Milli Muharip 
Uçak Projesi ilk kez Paris’te ka-
pılarını açan 53. Uluslararası 
Havacılık Fuarı’nda sergileni-
yor.

Fransa’nın başkenti Paris’te 
Uluslararası Havacılık Fua-
rı 53’üncü kez kapılarını açtı. 
48 ülkeden 2 bin 381 firmanın 
katıldığı fuar bir hafta boyunca 
ziyaretçilerini ağırlayacak. Fu-
ara Türkiye’nin “Milli Muharip 

Uçağı”nı ilk kez görücüye çıktı. 
Türk Havacılık ve Uzay Sana-
yii’nin (TUSAŞ) en önemli pro-
jesi olacak Milli Muharip Uçak 
Projesi’nin bire bir ölçekli mo-
deli mock-up’ı ilk kez Paris Ha-
vacılık Fuarı’nda sergileniyor. 

Milli Muharip Uçak Modeli-
nin sergilendiği alan, başta ordu 
mensubu askerlerin de arala-
rında bulunduğu çok sayıda 
ziyaretçi tarafından büyük ilgi 
görüyor. Almanya’da imal edil-
diği öğrenilen uçağın mock-up’ı 
iki ton gri kamuflaja sahip. Çift 
motorlu uçağın kuyruk kısmın-
da ise kartal tasarımı yer alıyor. 
Her biri 20 bin libre itiş güçlü 
iki motora sahip olan uçak, 55 
bin feet servis irtifası ile ses hı-
zının iki katına çıkabilecek güce 
sahip. Azami kalkış ağırlığı 60 
bin libre olarak belirlenen uçak, 
2030’dan itibaren Türk Hava 
Kuvvetleri filosuna dahil olacak.  
n İHA

Beyşehir ilçesinde, anaoku-
lunun bahçesine ‘Tarım Kütüp-
hanesi’ kuruldu. Kütüphanede, 
bugüne ve 2000 yıl öncesine 
ait tohumlar bulunuyor.  Beyşe-
hir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
öncülüğünde, Alaeddin Keyku-
bat Anaokulu’nun bahçesine 
‘Tarım Kütüphanesi’ kuruldu. 
Kütüphanede, bugüne ve 2000 
yıl öncesine ait tohumlar yer 
aldı. Bahçenin duvarına kutular 
içinde asılan tohumların, ne to-
humu ve ne zamana ait olduğu 
da yanlarına bilgi notu olarak 
yazıldı. Anaokulu Müdürü Esra 
Eryılmaz, 8 aylık proje sonunda 
kütüphaneyi oluşturabildiklerini 
söyledi. Tohumda yabancı ül-
kelerin esiri olmamak için pro-
jeyi geliştirdiklerini kaydeden 
Eryılmaz, ‘’Beyşehir genelinden 
başlayıp, Türkiye genelinde ken-
di öz tohumumuzu, 2000 yıllık 

tohumumuzdan tutun da 200 
yıllık tohumlara kadar hakiki, 
orijinal, dedelerimizden, ninele-
rimizden kalan tohumları birleş-
tirip okulumuzun kütüphanesini 
oluşturduk. Çok ücra yerlerden 
bulduk. Bazılarını mağaralardan 
çıkardık’’ diye konuştu.  ‘Tarım 
Kütüphanesi’ni daha da geliştir-
mek istediklerini belirten Eryıl-
maz, ‘’Yabancı tohumların esiri 
altında kalmadan, kendi öz ben-
liğimizle ekmeğimizi, unumuzu, 
domatesimizi, biberimizi oluş-
turabilmek istiyoruz. Ayrıca her 
sene, okulumuza yeni gelen öğ-
rencilerimizin, bizlere getirdik-
leri tohumlardan, her çocuğun 
burada bir tane tohum bankası 
olacak. Her çocuk buraya geldiği 
zaman tohum bankasını oluştu-
racak ve burada yüzlerce, binler-
ce tohum oluşturacağız” dedi.  
n DHA

Milli Muharip Uçak 
ilk kez sergileniyor

Beyşehir’de ‘Tarım 
Kütüphanesi’ kuruldu
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Aatıf Antalya’da
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un transfer hedeflerinden biri olan Aatıf Chahechouhe Antalyaspor’a 

imza attı. Konyaspor ile uzun süredir masada olan ve ücrette anlaşamayan Aatıf 3 yıllık mukavele imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur 

Rizespor ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Aatif Chahe-
chouhe’yi kadrosuna kattı. 

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’den Çaykur 
Rizespor’a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat 
çeken başarılı futbolcu, Antalyaspor ile prensip anlaşma-
sına vardığı bildirildi. Antalya’da tatilini yapan Faslı fut-
bolcu Memorial Antalya Hastanesi’nden sağlık kontrolle-
rinden geçti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Aatif 
Chahechouhe ile olan fotoğrafı sosyal medya hesabından, 
“Camiamıza hayırlı olsun” etiketiyle paylaştı. 

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Aa-
tif Chahechouhe başarılı bir futbolcuydu. Birçok Süper Lig 
takımlarından teklif aldı. Ama kendisi Antalyaspor’u ter-
cih etti. Fedakarlıklar yaptı. Ailesi de Antalya’da yaşamak 
istedi. Antalyaspor’un bütçesi içinde yer alan bir transfer 
oldu. 2+1 yıllığına anlaştık. Kısa süre içinde imza töreni 
yapacağız. Kentimize ve camiamıza hayırlı olsun” dedi. 

187 MAÇTA 61 GOL 
Süper Lig’de bir kez gol krallığı yaşayan başarılı fut-

bolcu, Türkiye kariyerinde Sivasspor, Fenerbahçe ve Çay-
kur Rizespor formalarını giydi. Süper Lig’de bugüne kadar 
187 maça çıkan Aatif, 61 gol ve 27 asistlik performans 
gösterdi. 

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Antalyaspor’un kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif 

Chahechouhe, kırmızı-beyazlı ekibe imza atmak için sağ-
lık kontrolünden geçti. 

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren 
Antalyaspor, ilk takviyesini yaptı. Geçtiğimiz sezon Fener-
bahçe forması giyen ve devre arasında Çaykur Rizespor’a 
transfer olarak, Karadeniz ekibinin ikinci yarıdaki perfor-
mansında önemli bir pay sahibi olan Aatif Chahechouhe, 
Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti. Akdeniz eki-
biyle prensipte anlaşmaya varan tecrübeli futbolcu, Me-
morial Antalya Hastanesi’ne kardiyoloji, ortopedi, nörolo-
ji, göz, kulak burun boğaz ve genel sağlık taramalarından 
geçti. 

KONYASPOR İSTEMİŞTİ
Antalyaspor’un anlaşmaya vardığı Aatif Chahechouhe 

Konyaspor’un da transfer hedeflerinden biriydi. Deneyim-
li oyuncu ile masaya oturan Yeşil Beyazlılar oyuncunun 
yüksek maliyeti ve istediği sözleşme süresi nedeniyle bu 
transferden vazgeçti. 

Aatif Chahechouhe’nun 1.2 milyon Euro’dan 3 yıllık 
sözleşme istediği öğrenilirken, yönetimin teklifi 1 milyon 
Euro’dan 2 yıl oldu. Taraflar anlaşamayınca transfer ger-
çekleşmedi. 

TARAFTAR MEMNUN
Aatif Chahechouhe’nun Antalyaspor’a transfer olması 

Konyaspor taraftarını memnun etti. Deneyimli oyuncu-
nun yaşı dolayısıyla 3 yıllık anlaşmayı uygun görmeyen 
Konyaspor taraftarı, konuşulan rakamların da oyuncu için 
yüksek olduğunu belirtti.
 n SPOR SERVİSİ

Yeni Malatya Fofana’yı bekliyor
Evkur Yeni Malatyaspor’da 

transfer sezonunun başlamasıyla 
birlikte anlaşılan oyuncularla da 
birer birer masaya oturulacağı bil-
dirildi. 

Evkur Yeni Malatyaspor’da 
yeni sezon transfer çalışmaları 
kapsamında görüşülen isimlerden 
Moryke Fofana ile anlaşma sağla-
nırken, Manu, Aminu, Emrah Baş-
san ve Mendes ile de görüşmelerin 
sürdüğü ifade edildi. 

Sergen Yalçın ile 1 yıllık söz-
leşme imzaladıktan sonra transfer 
çalışmalarına hız veren sarı-kırmı-
zılıların Konyaspor’un yıldız ismi 
Moryke Fofana ile imza aşamasına 
geldiği belirtiliyor. 28 yaşındaki 
orta saha oyuncusuyla resmi söz-
leşme imzalanması bekleniyor. 

Evkur Yeni Malatyaspor’un 
transfer listesinde bulunan diğer 
isimler Akhisarspor’lu Manu, Er-

zurumsporlu Emrah, Kayserisporlu 
Mendes ve Ç.Rizesporlu Aminu ile 
ise görüşmelerin sürdüğü belir-
tildi. Bu sezon Avrupa kuplarında 
mücadele edecek olması nedeniy-
le yeni sezon çalışmalarına erken 
başlayacak olan sarı-kırmızılılar, 
isimleri geçen oyunculara imza at-
tırarak ilk etap kampına yetiştirmek 
istiyor. 

Bu arada 10 futbolcunun söz-
leşmesinin sona erdiği Evkur Yeni 
Malatyaspor’da iç transfer görüş-
meleri de bugün başladı. 

Sarı-kırmızılı yönetimin ilk 
etapta kiralık oyuncular Kamara, 
Guilherme ve sözleşmesi sona 
eren Murat Yıldırım ile yeniden 
masaya oturacağı ifade ediliyor. 

Gevrek yönetimi Kamara 
için kulübü Fulham’a 1,5 milyon 
Euro’luk teklifte bulunmuştu. 
 n SPOR SERVİSİ

Başkan Kulluk’tan genel kurul açıklaması Konyaspor’dan Atiker’e veda teşekkürü
Konyaspor Başkanı Hilmi Kul-

luk genel kurulun ardından tebrik 
yayınlayan kurum, kuruluş ve 
kişilere teşekkür etti. Hilmi Kul-
luk tarafından yapılan açıklama-
da, “Geçtiğimiz Çarşamba günü 
(12.06.2019) gerçekleştirdiğimiz 
Olağanüstü Genel Kurul sonrasın-
da delegelerimizin teveccühü ile 
Konyaspor’umuzun yönetimine 
yeniden seçilmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, Selçuklu Kongre 
Merkezine teşrif eden delegeleri-
mize, genel kurulumuzun demok-
ratik bir ortamda gerçekleşmesini 
sağlayan divan heyetimize, eski 
başkanlarımıza,  geçtiğimiz sezon 
bizimle birlikte kader birliği yapan 
çok kıymetli yönetim kurulu üyele-
rimize,  kamu/kurum kuruluş, özel 
sektör temsilcilerine, basınımızın 
çok kıymetli mensuplarına camia-
mız adına teşekkür ediyorum.

Genel Kurul sonuçların basın-
da yer almasının ardından yeni 
seçilen yönetim kurulumuzu tebrik 
etmek için bizzat arayan, kulü-
bümüze telgraf çeken, elektronik 

posta gönderen ve sosyal medya 
mecralarını kullanarak tebrikleri-
ni ileten başta Türkiye Futbol Fe-
derasyonu olmak üzere, Kulüpler 
Birliği Vakfı, Süper Lig kulüple-
rimiz, Konya Milletvekillerimiz, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ile Merkez ilçe Belediye Başkan-
larımız, siyasi parti il ve ilçe tem-
silcilerimiz, Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonumuz, dernek ve va-
kıfların başkanları/yöneticileri,  iş 
ortaklarımız, sponsorlarımız, pay-
daşlarımız diğer kurum kuruluş ve 
Konyaspor dostlarına kulübümüz, 
camiamız, şahsım ve yönetim 
kurulum adına şükranlarımı sunu-
yorum. 

Seçimli Olağanüstü Genel Ku-
rulumuzun tüm sonuçlarının cami-
amıza hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyorum” denildi. 
 n SPOR SERVİSİ

Son 3 sezondur Konyaspor’un 
isim sponsorluğunu yapan Ati-
ker’in sözleşmesi sona erdi. Yeni 
sezonda isim sponsoru olmadan 
mücadele verecek olan Konyaspor 
eski isim sponsoru için bir teşekkür 
mesajı yayınladı. Konyaspor resmi 
sitesinden yapılan açıklamada, 
“Ömer Atiker Makine Metal İnş. 

ve Yakıt Sist. İth.İhr. A.Ş, Türkiye 
Süper Lig’i 2016-2017 Futbol Se-
zonu’ndan itibaren 3 yıl boyunca 
isim sponsorluğumuzu üstlenmiş 
ve kulübümüze büyük katkılar sağ-
lamıştır. 

31 Mayıs 2019 tarihi itibariy-
le isim sponsorluğu sözleşmemiz 
sona ermiştir. Bu vesileyle, Ömer 

Atiker Makine Metal İnş. ve Yakıt 
Sist. İth.İhr. A.Ş’ye, şirketin ku-
rucusu Ömer Atiker Bey’e, Atiker 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Mehmet Ali Atiker 
Bey’e, Atiker Ailesi ve çalışanlarına 
kulübümüz/camiamız adına teşek-
kür ederiz.” denildi. 
 n SPOR SERVİSİ

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan Yıl-
dızlar Balkan Şampiyonasına Konyalı Judocular damga 
vurdu.

9 ülkeden 224 sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar 
Balkan Şampiyonasında Konyalı judoculardan 38 kiloda 
Yusuf Can Uzun, 55 kiloda Yücel Göker ile 57 kiloda Fat-
manur Birer Balkan Şampiyonu oldular.  57 kiloda Sema 
Alıcı 2’nci olurken 48 kiloda ise Elif Ağar 5’inci oldu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, “Yıldızlar Balkan Şampiyonasında derece 
yapan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, başarı-
larının devamını dileriz” denildi.   n SPOR SERVİSİ

U16 Türkiye şampiyonası 1. kademe müsabakaların-
da Burdur’da mücadele eden Meram Kara Kartallar şam-
piyon olarak Konya’ya döndü

Burdur’da U16 Türkiye şampiyonası 1. kademe müsa-
bakalarında boy gösteren Meram Kara Kartallar, şampi-
yonluğa ulaştı. Meram Kara Kartallar ilk maçında Denizli 
temsilcisi Kızılcabölükspor’u 4-0, ikinci maçında ise İzmir 
temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyespor’u da 2-0’la geçti. 
Siyah-beyazlılar finalde ise yine İzmir temsilcisi Pınargü-
cüspor ile karşılaştı. Rakibiyle 1-1 berabere kalan Meram 
Kara Kartallar uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penal-
tılarda rakibini 6-5 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşma-
yı başardı.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya şubesi yönetim 
kurulu, 22 yıl önce yaşamını yitiren gazeteci Mehmet Ga-
zel’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Konya basınına uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ga-
zeteci Mehmet Gazel’i unutmadıklarını ve unutmayacak-
larını belirten TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, 
yönetim kurulu adına yayınladığı mesajda şu görüşlere yer 
verdi: 

“Konya basınının unutulmaz ismi, Derneğimiz üyesi , 
başarılı gazeteci Mehmet Gazel’i 22 yıl önce elim bir trafik 
kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yeni 
Meram Gazetesiyle birlikte yıllarca Hürriyet Gazetesi ve 
DHA Konya temsilciliği görevini başarıyla sürdüren, de-
ğerli insan, başarılı gazeteci Mehmet Gazel’i rahmetle 
anıyor, Gazel ailesinin ve sevenlerinin acısını bir kez daha 
paylaşıyoruz.” n SPOR SERVİSİ

Judo şampiyonasında 
Konya rüzgarı esti 

Kara Kartallar birinci 
kademede şampiyon oldu

TSYD Konya, Mehmet 
Gazel’i unutmadı
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TARİHSEL BAKIŞ AÇISI
Konya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz, Konyaspor’un gündemini değerlendirdi. Son 

dönemde yaşanan kulübün borcu, Anadolu Selçukspor’un Akşehirspor’a devri, transfer gibi tartışmalara 
değinen Altınbeyaz, Konyaspor’un teknik ekip ve yönetim açısından büyük bir şansa sahip olduğunu belirtti 

Okul kitapları dağıtılınca 
ilk gün hızlıca okunup bitiri-
len dersti benim için Tarih. 
20 yıl öncesindeki fotoğrafla-
ra bakarken bile hüzünlenen 
şahsım için gerçeklikten kaç-
manın, çağları aşmanın bir 
anahtarıydı. 

Hep özel bir ilgim oldu in-
sanlık tarihine karşı. Belki bu 
yönde bir eğitim almadım ama 
içimdeki tarih sevgisi ara ara 
nüksetti. 

Son günlerde yine başla-
dım Tarih yolculuğuna. Mı-
sır, Sümer, Babil, Yunan ve 
Roma derken Türk-İslam tari-
hine doğru yaklaşıyoruz. Tarih 
araştırmak binlerce yıl öncesi-
ne geziye çıkmak gibi. İnsan-
lığın geçirdiği dönüşümleri, 
ürettiği kültürel birikimin evre 
evre üstüne nasıl koyduğunu, 
tarihsel gelişimdeki iletişim 
ve etkileşimin gücünü görüp 
hayran kalmamak mümkün 
değil. 

Tarihe hiçbir zaman salt 
bilgi olarak bakmadım. Tarih 
bir bakış açısı benim nazarım-
da. Günümüzdeki olayları ve 
olguları değerlendirirken ilk 
kullanılması gereken metot 
olarak gördüm. Düşünce mi-
marisinin temelidir tarih. 

O yüzdendir belki de, konu 
futbol bile olsa meseleyi tarih-
sel bir bakış açısı ile değerlen-
dirip, sürecin yönelimine göre 
öngörüde bulunmam. ‘Tarih 
bize hatalarından arınarak ge-
lir’ gibi bir dezavantajı olsa da 
süreç analizi yapabilenler için 
sağlıklı bir yöntem olduğu ka-
naatindeyim. 

*** 
Gelin Konyaspor’un mevcut 

gündemini tarihsel bir bakış 
açısı ile değerlendirelim. Çok 
uzak bir tarihe götürme niye-
tinde değilim sizi. 2 yıl önce-
ye gideceğiz sadece. Hatırla-
mayı, dayanaksız popülizmin 
önünde engel olarak görünler 
için zor olacak ama denemele-
rini tavsiye ediyorum. 

2017 yılının bahar ayları. 
Konyaspor Süper Lig üçün-
cülüğünün ardından Türkiye 
Kupası’na doğru koşuyor. He-
nüz daha 2. Avrupa geliri yok. 
Türkiye Kupası geliri yok. Ba-
jic-Vuko satılmamış. 

Ve dönemin başkanı Ahmet 
Şan kulübün borcunun sıfırlan-
dığını açıkladı. Tekrar hatırlat-
makta fayda var. Kulübün bor-

cu sıfır (Rakamla 0) ve kulüp o 
dakikadan itibaren Türkiye Ku-
pası’nı kazandı, Avrupa Ligi’ne 
direk katılım elde etti, Bajic ve 
Vukovic gibi oyuncuları sattı. 

Avrupa Ligi katılım payı, 
performans pirimi, oyuncu 
satışları, kaba taslak kulübün 
kasasına giren rakam 25 mil-
yon Euro. 

Sponsorluklar, ekstra gelir-
ler derken bugünkü kur üzerin-
den 200 milyon liralık bir para 
ile sezona girildi. 

Anlamsız transferler, yöne-
tim zafiyeti benzeri sebeplerle 
son hafta ligde kalınan sezon 
40-50 milyon lira borç ile ka-
patıldı. Sezonun maliyeti 250 
milyon lira. 

*** 
Konyaspor’a yapılan bu 

ihanetin sonuçları bu kadar-
la sınırlı değildi elbette. Yeni 
gelen yönetim hatırı sayılır bir 
borç, işe yaramayan kallavi 
sözleşmeli  bir sürü oyuncu 
ve kadroya yapılması gereken 
önemli takviyeler gerçeği ile 
baş başa kaldı. 

Bu ekonomik hal içerisinde 
girilen sezondan ekstra gelir 
elde edilemeyip bir de ülke-
nin ekonomik bir dar boğaza 
sürüklenmesi bugünkü mevcut 
yapıyı ortaya çıkardı. 

Peki sizce Konyaspor ka-
muoyu, bir sezonda 250 mil-
yon liralık kazanımın heba 
edildiği sezonda mı yönetime 
aşırı tepkiler gösterdi, yoksa 
ekonomik zorlukları aşmaya 

çalışan yeni yönetim dönemin-
de mi?

Bu sorunun cevabını okuyu-
cunun vicdanına bırakıyorum. 

*** 
Benim vicdanım rahat. 

Çünkü yukarıda bahsettiğim 
dönemde kulübün bu saçma 
sapan savrulmasını engel-
lemek için gücüm yettiğince 
çabaladım. Gidişatı görebilen 
az sayıda insan ile beraber bir 
mücadele verdik ve kaybet-
tik. Konyaspor’un son yıllarda 
elde ettiği kurumsal ve ekono-
mik kazanımlar heba edildi. 
Tarihi bir fırsat kaçtı.

Ve tarih başa sardı. Bu ku-
lübün mevcut durumu Aykut 
Kocaman’ın 2014 yılındaki 
gelişinden daha dezavantajlı 
şuanda. Birileri kazandırdı, 
birileri harcadı. Şimdi yeniden 
aynı mücadele verilmek zorun-
da. 

*** 
Kamuoyunda tartışılan 

Konyaspor’un borcu, Ali Çam-
dalı-Ali Turan olayı, Anadolu 
Selçukspor’un devri ve trans-
ferde bilinen, tecrübeli, risksiz 
oyuncuların tercih edilmesi 
konuları bu bakış açısı ile de-
ğerlendirdiğimizde daha net 
anlaşılacaktır diye düşünüyo-
rum.  

Bu kulüp ekonomik olarak 
2014 çizgisine geri döndü ve 
yeniden bir yapılanma peşin-
de. Yeni bir planlama, yeni 
bir yükseliş çizgisi. Birilerinin 
kolayca yerle bir ettiği yapının 

yeniden ayağa kaldırılması…
Bu sefer tek fark şu; Daha 

önceki dönemde bu yapılan-
mayı Aykut Kocaman, yöne-
timin bütün engellemelerine 
rağmen, tek başına meydan 
okuyarak gerçekleştirmişti. 
Şimdi ise ortak akıl ile sürecin 
daha da kısaltılması gerekiyor.

*** 
Peki nasıl gerçekleşecek 

bu? 
En basit 2 yöntem; 
 • Maliyetsiz genç oyun-

culara yatırım yapar, bütçeyi 
küçültür, başarıyı biraz erte-
leyerek 3-5 yıllık planlama 
yapılır. 

 • Risksiz (Tecrübeli) ve ba-
şarıya endeksli bir yapı ile yola 
çıkar, gelecek ekstra başarılar-
la borcu eritmeye çalışırsınız. 

Üçüncü yöntem ise Kon-
yaspor’un bir önceki dönem-
de yaptığı gibi karma bir yapı 
oluşturmak. 

*** 
Konyaspor küçük farklar-

la daha önce başarı sağlamış 
karma sistemi deniyor. Küçük 
farklardan biri de yönetim-tek-
nik heyet uyumu ile başarıya 
ulaşma süresini kısaltmak. 

Bir yandan Erdon, Mücahit, 
Ali Karakaya ve geçen sezon 
kiralık gönderilmiş, kampa 
davet edilecek genç oyuncu-
lar üzerine plan kurarak, diğer 
yandan Anadolu Selçukspor’un 
devri, maliyeti yüksek-verim-
siz oyuncuları gönderme gibi 
hamlelerle 1. şık gerçekleşti-

riliyor. 
Tecrübeli, gelir gelmez kat-

kı verecek oyuncuların transfe-
ri, takıma katkı sağlayabilecek 
maliyetsiz oyuncuların kadro-
da tutulması gibi hedeflerle de 
2. şık devreye sokuluyor. 

Her şey aslında karma 
planlamanın sonucu ve bu ba-
kış açısı ile gayet tutarlı.

Bu tartışmalı konuları bağ-
lamından koparıp tek tek in-
celediğimizde herkesin farklı 
düşünmesi normal. Kafa karı-
şıklığının sebebi de bu zaten.

Bir tarafıyla “Erdon, Mü-
cahit ligi kaldıramaz. Tecrü-
beli santrfor şart” söylemi ile 
“Yaşlı oyuncular alınıyor. Hani 
gençlere yatırım yapacaktık” 
sorusunun aynı anda karşılık 
bulabilmesini bu kafa karı-
şıklığı olarak değerlendirmek 
gerek. 

*** 
Konuları planlamadan ko-

parıp incelediğimde ben de 
benzer itirazlar yapabilirim. 
İflah olmaz bir genç oyuncu 
taraftarı olarak Anadolu Sel-
çukspor’un devrini eleştirebi-
lir, Kaptan Ali’lerin kalmasına 
karşı çıkabilirim. 

Aykut Kacaman’a “Bize 
Yeni Bajic’ler, Skubic’ler bul-
malıydın” diye itiraz edebili-
rim. Ancak bunu yapmıyorum 
çünkü bu kulübün içinde bulun-
duğu gerçekliğe vakıfım ve bu 
durumu ortaya çıkaran sebep-
leri de biliyorum. 

Ayrıca günün şartlarının 

bunu gerektirdiğini, kulübün 
ekonomik rahatlamayı sağ-
layabilmesi için harcamayı 
minimize, verimi maksimize 
etmesi gerektiği gerçeği ile de 
yüzleştim.  

*** 
Tarihsel bir bakış açısı sun-

maya çalıştım. Örnekler de 
Roma’dan, Babil’den, Çin tari-
hinden değil. Birkaç yıl önceki 
Konyaspor gerçeklerinden. 

Konyaspor taraftarının taş 
üstüne taş koymaya çalışan-
lar ile tarihi eserleri yerle bir 
edenler arasındaki zihniyet 
farkının ayrımına varacağına 
inanıyorum. 

Hep arzu edildiği söylenen 
bir durum ile karşı karşıyayız 
çünkü. 

-İlkeli, kulüp çıkarlarını 
şahsi çıkarlarının önüne ko-
yan, başarısı kanıtlanmış, 
Konyaspor’a aidiyet bağı ile 
bağlı bir teknik direktör,

-Taraftar ve şakşakcı me-
najer gazlaması ile uçmayan, 
yıldız oyuncu-taklacı golcü 
sevdası gütmeyen, transferi 
kişisel şova dökmeyen vizyon-
lu bir 2. başkan,

-Fazla ön plana çıkmayı 
sevmeyen, ekonomi yönetimi-
ne odaklanmış, kılı kırk yaran, 
hesap uzmanı bir başkan… 

2017-2018 ekonomik yı-
kımı sonrası bu 3 isim Kon-
yaspor için büyük bir şanstır. 
Ve bu şans önümüzdeki yıllar 
içinde daha net anlaşılacak-
tır. 

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ
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Sıfır araç satışlarındaki ÖTV indirimiyle ilgili süreç 30 Haziran itibariyle sona erecek. ÖTV indiriminin uza-
yıp uzamayacağı netlik kazandıktan sonra, ikinci el piyasasının durumu da daha net ortaya çıkmış olacak

İkinci el araç piyasası
1 Temmuz’u bekliyor
Sıfır araç satışlarını destekle-

mek ve piyasayı canlı tutmak için 
ÖTV indirimi yapılmıştı. ÖTV indi-
rimi, süresinin dolmasına kısa bir 
süre kala uzatılmış ve 30 Haziran 
tarihine kadar sıfır araç almak iste-
yenlerin ÖTV indiriminden yarar-
lanabileceği duyurulmuştu. ÖTV 
indiriminin biteceği 30 Haziran ta-
rihine kısa bir süre kala sıfır araçlar-
da kampanyalarla gelen hareketlilik 
ikinci el piyasası biraz yavaşlattı. 
Koyuncu Fiat İkinci El Satış Müdürü 
İhsan Sabri Başak, ÖTV indiriminin 
ikinci el piyasasına yansımalarını, 
sürecin uzamasının etkilerini ve 
önümüzdeki döneme ilişkin beklen-
tilerini Yenigün Gazetesi’ne değer-
lendirdi. 

İNDİRİM GELDİ, SIFIRLA 
İKİNCİ EL AYNI FİYAT OLDU!
Piyasaları rahatlatmak ve sıfır 

araç satışını hızlandırmak için ya-
pılan ÖTV indirimi düzenlemesinin 
başta sancılı başladığını, kararın 
biraz ani olması nedeniyle ikinci el 
piyasasını altüst ettiğini belirten 
Koyuncu Fiat İkinci El Satış Müdü-
rü İhsan Sabri Başak, “Açıkçası bu-
radaki en büyük etken şu, bu yasa 
1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe 
girdi. Bir gün önce benim aldığım 
ikinci el takas iki yaşındaki aracın 
fiyatı bir daha baktık, iki gün sonra 
sıfıra dönüştü. Yani ÖTV indirimiyle 
birlikte aynı aracın muadilinin sıfırı 
80 bin liradan 60-65 bin liraya düş-
tü. Ben zaten aynı aracın ikinci elini 
takasla sıfır parasına almıştım. Bunu 
ben nasıl satacağım? ÖTV indirimi-
nin ani oluşu, ikinci el piyasasına 
inmiş bir tokat oldu. Bu bir gerçek. 
Ama bunu bir şekilde yılbaşına ka-
dar talere etmeye çalıştık. İki ay stok 
maliyetini çektik. Sonrasında ÖTV 
indiriminin devamı Mart ayı sonuna 
sonra da Haziran ayı sonuna ötelen-
di. Buradaki yanlışolan, baştan ÖTV 
indiriminin biteceği tarihin net bir 
şekilde belirtilmemesiydi. Eğer 1 
Kasım 2018 tarihinde ÖTV indirimi 
geldiğinde 1 yıl denseydi, bunun 
olumsuz manada bir etkisi olmaz-
dı. Herkes ona göre planını yapar, 
alacağını alır, satacağını satardı. Biz 
o dönemde nasıl olsa 2 aylık bir sü-
reç dedik, önemli değil dedik. Ama 
baktık ki süreç iki defa uzatıldı. Be-
nim elimde o dönemde aldığım ve 
halen satamadığım araç var. Mali-
yeti yüksek. Vatandaş bana gelip bir 
aracın değerini soruyor. 60 bin lira 
dediğim zaman, içeride sıfırı 65 bin 
lira diyor haklı olarak. Tabi orada 5 

bin lira farkla sıfırı satılıyorken, gelip 
ikinci elini 60 bin liradan niye alıyım 
deme hakkı da var” dedi. 

KOYUNCU FİAT, İKİNCİ ELE 
ÖTV ORANINDA İNDİRİM YAPTI

Koyuncu Fiat İkinci El olarak bu 
süreci en az zararla atlatabilmek 
için yeni yollar aradıklarını belirten 
İhsan Sabri Başak, “Biz bu zaman 
diliminde tabi çarkı çevirmeye çalış-
tık. Sonuçta ticaret bu. Zarar etmek 
de var, kâr etmek de. Dedik ki, stok 
maliyeti üzerimize binmesindense 
ÖTV oranında ikinci ele indirim ya-
palım, araçlarımızı, stoklarımızı eri-
telim. Şükür, elimizde çok fazla araç 
kalmadı. Zaten amacımız fazla kâr 
elde etmek değil. Bizim Koyuncu 
Fiat İkinci El olarak yaptığımız, sa-
dece giderlerimizi karşılayabilecek 
kadar bir gelir elde etmek karşılığın-
da insanları sıfır araca teşvik etmek. 
Şimdilerde maksadımız sadece bu 
çarkı çevirmek” ifadelerini kullandı.

‘30 HAZİRAN SONRASINDA 
İKİNCİ EL HER TÜRLÜ 

KAZANACAK’
“30 Haziran sonrası için ne ola-

bileceğine dönük net bir öngörüde 
bulunamıyoruz” diyen Koyuncu 
Fiat İkinci El Satış Müdürü İhsan 
Sabri Başak, “Yani ÖTV indirimi 
uzayacak mı, uzamayacak mı bi-
lemiyoruz. Bu doğrultuda da bize 
danışan vatandaşlarımıza bu dö-
nemde ikinci el araba alınır ya da 
alınmaz diyemiyoruz. Muhtemelen 
ÖTV ile ilgili süreç uzarsa markalar 
sıfır araç fiyatlarına yüzde 2-3 ora-
nında zam yapacak. Diğer taraftan 
ÖTV indirimi devam etmeyecek 
olursa, fiyatlar eski haline gelecek. 
Bu durum sıfır araç fiyatlarını artır-
dığı gibi, ikinci el fiyatlarını da artı-
racak. 

Uzamazsa, şu an fiyatlar zaten 
yeterince yüksek. Sıfırda rakamlar 
yüksek olduğu için ikinci ele rağbet 
her dönemde var oldu. Bunu kabul 
etmek lazım. ÖTV indirimi kalktığı 
zaman ise şu an 65 bin liraya satılan 
bir araba 85-90 bin lira olacak. Bu 
durumda, elinizdeki 50-60 bin lira 
değerindeki araba daha fazla rağ-
bet görecek. İkinci el satışında bu 
durum daha da etkili olacak” diye 
konuştu. 

ÖZELLİKLE HAFİF TİCARİ 
ARAÇ GRUBU ETKİLENDİ

ÖTV indirimiyle ilgili süreçte 
ikinci elin en büyük darbeyi hafif ti-
cari araç grubunda aldığını belirten 
Başak, “Tabi ikinci elde sadece oto-
mobili düşünmemek lazım. Bir de 

hafif ticari araçlardaki indirim var. 
Bizi en çok etkileyen de hafif ticari 
araçlardaki indirim konusu oldu. 
Otomobilde çok fazla sıkıntı yaşa-
madık. Zaten KDV’si yüzde 1’di. 
İkinci el alım satımında yüzde 18’lik 
KDV de yüzde 1’e indirildi. Sonra-
dan alınan KDV oranı neyse aynı 
KDV oranında satılması yönünde 
bir düzenleme yapıldı ama ticari 
aracı genelde ticari şirketler alıyor. 
Şirketler, KDV ve benzeri giderlerin 
amortismanını sağlayabilmek için 
alıyorlar. İkinci el alacaksa da KDV 
oranını soruyor. Yüzde 18 vergi dü-
şebilecekse alıyor. Düşemeyecekse, 
bunu almanın bir anlamı olmadığını 
düşünüyor. Bu durum da hafif tica-
ri grubunda alım satımı neredeyse 
tamamen durdurdu. Vergi indirimi 
biterse eski hareketlilik yeniden 
piyasada etkili olur diye düşünüyo-
rum. 

Bu durum sadece hafif ticariyle 
bitmedi, ağır vasıtayı da çok büyük 
etkiledi. Ben pazarlık edip, satış 
yapma aşamasına geldiğim, kapa-
rosunu aldığım bir aracı bile sata-
madım. Vatandaş diyor ki, yüzde 
18 KDV demek, 100 bin liralık bir 
araçta 18 bin lira demek. Yüzde 1 
fatura kesecekseniz bunu almaktan 
vazgeçiyor” dedi. 

İKİNCİ ELDEKİ HER ARACIMIZ 
GARANTİMİZ ALTINDA

Koyuncu Fiat İkinci El Bayisi 
olarak sadece Fiat marka araçların 
ikinci el ticaretini yapmadıklarını, 
tüm marka ve modellerdeki araçla-
rın alım ve satımının mümkün oldu-
ğunu dile getiren İhsan Sabri Başak, 
“Aklınıza gelebilecek her türlü mar-
kayı burada görebilmeniz müm-
kündür. Ama şimdi benim gibi bir 
bayiden araba alacak müşteri belli 
kriterlerle geliyor. Öncelikle güve-
nilir olmayı bekliyor. Aracının temiz 
olmasını bekliyor ki, bu en büyük 
kriter. Bunu sağlayabilmek için alır-
ken dikkat etmek gerekiyor. Bizde 
öncelikle kilometresi oynanmış, ağır 
hasar kayıtlı, pert kayıtlı, tavanı bo-
yanmış, kulesi, direkleri, şaseleri oy-
nanmış, airbag açmış araç kesinlikle 
bulunmaz. O ticari yapan arkadaş-
larımız başka. Evet aracımız on nu-
mara değildir, sıfır değil nihayetin-
de. Mükemmel olamaz. Ama bizim 
en iddialı olduğumuz alan, araçla 
ilgili ne söylemişsek onun doğru 
çıkmasıdır. Bizim ekspertiz raporu-
muzda bir araçta 5 parça boya var 
diyorsak, bunun 5,5 parça olma 
olasılığı kesinlikle yok. Raporu ha-

zırlarken ekspertiz arkadaşlarımız 
ince eleyip sık dokurlar. Malum bili-
yorsunuz, Ağustos ayından itibaren 
garantili ekspertiz satışına geçiliyor. 
Biz şu an altyapı çalışmasını yaptık. 
Sadece resmi prosedüre dökme 
kısmı kaldı. 1 Ağustos itibariyle bu 
kanun yürürlüğe girerse artık ikinci 
el araçlar garantili satılacak. Biz işin 
yabancısı değiliz. Bizim açımızdan 
bu süreç çok rahat olacak. Zaten 
yapmış olduğumuz işi, resmiyete 
dökmüş olacağız” diye konuştu. 

‘PİYASANIN ÜZERİNDE ALIYOR, 
DEĞERİNDE SATIYORUZ’

Koyuncu Fiat İkinci El ile ilgi-
li merak edilen önemli bir husus 
olduğunu dile getiren Başak, “Va-
tandaşlarımızın bilmesi gereken 
önemli bir husus daha var, biz sa-
dece ikinci el araçla sıfır aracı ta-
kas etmiyoruz. Aracını satıp nakde 
çevirmek isteyen olursa, nakit alım 
yapıyoruz. İkinci el araç ile ikinci el 
araç takasını yapıyoruz. Yani sadece 
sıfır araca destek vermek değil bi-
zim amacımız. Müşterilerimizin ta-
lepleri neyse ona cevap verme gay-
reti içerisindeyiz. Açık söyleyeyim, 
bizim ikinci elde kâr elde etmek gibi 
bir amacımız olmadığı için piyasa-
nın üzerinde alım yaparız, piyasa 
değerinde de ikinci el araç satışı 
yaparız. Bizimle ilgili en çok merak 
edilen konu buydu, buradan buna 
da cevap vermiş olalım” ifadelerini 
kullandı. 

ALTERNATİF DE ÇOK, 
KREDİ SEÇENEĞİ DE

Koyuncu Fiat İkinci El gru-
bunda 25 bin liradan başlayıp 150 
bin liraya kadar değerde olan, her 
marka ve modelde aracın buluna-
bileceğine işaret eden Koyuncu 
Fiat İkinci El Satış müdürü İhsan 
Sabri Başak, “Her kesime hitap 
edebilmeye çalışıyoruz. Ama düz-
gün arabayı satalım derdindeyiz. 
Alternatif sunabilecek durumda-
yız. Yine ikinci elde kredili satış 
imkanımız da var. Koç Fiat Kre-
di’nin bir bayisi, aynı zamanda 
Fiat’ın ikinci el bayisi olan Otoeks-
per’in de bayisiyiz. Kasko değeri 
üzerinden her aracı yüzde 40’ı 
peşin, yüzde 60’ı 48 aya kadar va-
delendirme imkanımız var. Bizim 
bankalara göre büyük avantajları-
mız var. Bankalardaki gibi kasko 
zorunluluğumuz yok. Vatandaş 
aracının sigortasını istediği yerden 
yaptırabilir” diyerek sözlerini ta-
mamladı. 
n RASİM ATALAY

Koyuncu Fiat İkinci El Satış Müdürü İhsan Sabri Başak, ikinci el piyasasının genel durumunu, ÖTV indiriminin etkilerini ve ÖTV indiriminden sonraki sürecin nasıl olacağını değerlendirdi. 



RPS
Katılım rekoru!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Konyaspor kongresi katılım sayısı ile son 10 yılın 
en yüksek seviyesine ulaştı. 540 delegenin 417’si ilk oturumda hazır bulunurken, genel 

kurulun kurumsal havası da Konyaspor’un kat ettiği mesafeyi bütün kamuoyuna gösterdi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştiri-
len genel kurulun yankıları sürüyor. 

Hilmi Kulluk’un tek liste ile girdiği ve ye-
niden başkan seçildiği kongre son yıllardaki 
en yüksek katılımlı kongre oldu. İlk oturumda 
yeterli çoğunluğun sağlandığı kongreye 540 
delegenin 417’si katılım sağladı. 

SON 3 GENEL KURUL İLK OTURUMDA
Bir dönem yeterli çoğunluk sağlanamadı-

ğı için ikinci oturuma kalan Konyaspor kong-
relerinde bu gelenek tarihe karıştı. 

Konyaspor’un son 3 genel kurulu ilk top-
lantıda gerçekleşti. 

En yüksek katılım ise son genel kurulda 
sağlandı. 

KURUMSALLAŞMA ÖRNEĞİ
Bir dönem tartışmalara konu olan, kulü-

bün sahipsizliğinin göstergesi olarak ifade 
edilen genel kurul katılım sayıları şöyle:

Tarih Üye Sayısı Katılım Başkan
29.05.2008 788 33/203 Mehmet Ali Kuntoğlu
13.07.2009 804 25/98 Bahattin Karapınar
19.06.2010 838 22/132  Bahattin Karapınar
01.04.2011 344 12/140 Bahattin Karapınar
20.10.2011 344 13/108 Ahmet Şan
19.07.2012 370 5/71 Ahmet Şan
18.03.2013 382 15/68 Ahmet Şan
02.04.2014 273 17/69 Ahmet Şan
03.10.2016 305 15/62 Ahmet Şan
16.03.2017 186 128 Ahmet Şan
08.06.2018 193 179 Hilmi Kulluk
12.06.2019 540 417 Hilmi Kulluk
Not: Son 3 genel kurul ilk oturumda gerçekleştirilirken, daha önce yapılan genel 
kurulda hem ilk oturumun hem de ikini oturumun sayıları ayrı ayrı verilmiştir.


