
Altın Dokunuşlar 
büyük ilgi görüyor

Genç iletişimciler
diplomalarını aldı

Nasreddin Hoca
Şoray Uzun olacak

‘İran’da yaşayan
18 Türk boyu var’

Birbirinden değerli eserlerin 
sergilendiği 15. Geleneksel Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöle-
ni, farklı etkinliklerde binlerce mi-
safire ev sahipliği yapıyor. Sergi, 
yoğun ilgi nedeniyle 23 Haziran 
Pazar akşamına kadar ziyarete 
açık kalacak. n SAYFA 4’TE

Yaptığı başarılı eğitim çalışmala-
rıyla Türkiye genelinde adından 
söz ettiren Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde 2018-19 
eğitim ve öğretim yılı mezuniyet 
tören yapıldı. Fakülteyi başarıyla 
bitiren 650 öğrenci mezun oldu. 
n SAYFA 4’TE

Akşehir Belediyesi tarafından 
Nasreddin Hoca’nın anısına dü-
zenlenen ve bu yıl 60.’sı gerçek-
leştirilecek olan Nasreddin Hoca 
Şenliği’nde, Temsili Nasreddin 
Hoca’lık görevini Şoray Uzun 
yerine getirecek. n SAYFA 11’DE

Konya Aydın-
lar Ocağı’nda 
Humeyni ve 
İran Devri-
mini anlatan 
Prof. Dr. Ali 
Temizel, “İran 
etnik bakımın-
dan çok farklı grupların yaşadığı 
bir ülke. Biz Türkler açısından 
bakarsak İran’da 18 Türk boyu 
var” dedi. n SAYFA 7’DE

YAZ AYLARINDA İDRAR YOLU
ENFEKSİYONUNA DİKKAT

SMMMO’NUN BAŞKANI 
ABDİL ERDAL OLUYOR

JEEP VE ALFA ROMEO
HAZİRAN’DA ÇOK CAZİP

Tatilde keyfiniz kaçmasın

Resmi açıklama bugün yapılacak

Avantajlara davetlisiniz

İçinde bulunduğumuz yaz döneminde birçok bi-
rey, ailesiyle birlikte tatile gidiyor. Havuz ve deniz 
mevsiminin açılmasıyla birlikte hem yetişkinler, 
hem de çocuklar için idrar yolu enfeksiyonlarından 
korunma büyük önem arz ediyor.

Geçtiğimiz günlerde SMMMO’da yapılan Genel 
Kurul’un ardından yeterli çoğunluk sağlanamayın-
ca sandıktan ‘koalisyon’ çıkmış ve kimin başkan 
olacağı da merakla bekleniyordu. 530 oy alan Mes-
lekte Gelişim Grubunun adayı Abdil Erdal’ın, diğer 
adaylar İbrahim Paparacı ve Celal Emiroğlu’nun 
desteğini alarak yeni başkan olacağı öğrenildi. 
Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

ÖTV indirimi-
nin biteceği 
tarih olan 
30 Haziran 
öncesinde 
lansmana özel 
kampanyalar-
la cazip fırsat-
lar sunan Jeep 
ve Alfa Romeo 
yetkili bayii 
Koyuncu Otomotiv, sıfır araç sahibi olmak isteyen-
leri büyük indirimlerle araçların satışa sunulduğu 
showroomlarına davet ediyor.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABER MERKEZİ

n HABERİ SAYFA 3’TE
04 Sarıkeçili Yörükler, 

geleneği sürdürüyor 06 Cezaevindeki tatbikat 
patlama sanıldı 11 Balıkçıların yüzü 

iskeleyle güldü
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21 müzenin içinde
başarı elde etti

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’ye kazandırılan “Sille 
Kent Müzesi” Selçuklu Belediyesi’nin de üyesi olduğu 

Tarihi Kentler Birliği tarafından 21 müzenin katıldığı Müze 
Özendirme Yarışmasında ödül almayı başardı.  n SAYFA 3’TE

GÖZYAŞLARI 
‘SEL’ OLDU!

Meram İlçesi’ne bağlı Çomaklar Mahallesi’ni sel vurdu. Dağlık alandan mahalleye 
inen sel sularıyla evler zarar gördü, yollar tahrip oldu, 97 hayvan telef oldu, tarım 

arazileri yıkıma uğradı. Mahallenin yaşlıları olayı gözyaşlarıyla anlattı

İLK DEFA BÖYLE 
BİR AFET GÖRDÜLER

Sel felaketinden en çok zarar gören ma-
halle sakinlerinden Ayşe Türlü ve Mehmet 
Şimşek, gözyaşlarına hakim olamadı. 77 
yaşındaki Türlü, hayatında ilk defa böyle bir 
afet gördüğünü belirtirken, Şimşek; o anları 
korku dolu gözlerle anlattı. Evlerinin çeşitli 
bölgelerinde sel nedeniyle yıkımlar oluşan 
Türlü ve Şimşek, zarar gören evleri için dev-
letin el uzatmasını bekliyor.
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA 

6 EVDE HASAR OLUŞTU
HAYVANLAR TELEF OLDU

Meram İlçesi’ne bağlı Çomaklar Mahallesi’nde etkili olan yağış 
sağanağa dönüşünce sel felaketi de beraberinde geldi. Yaklaşık 1 
saat yağan sağanak yağmurun ardından dağdan mahalleye doğru 
inen sel suları, dere yatağının taşmasıyla felaketi beraberinde ge-
tirdi. Yaşanan üzücü olayda mahallede bulunan 6 evde maddi hasar 
meydana geldi. Sel suları 97 küçükbaş hayvanın da telef olmasına 
neden oldu. 

İLGİLİ KURUMLAR HASAR 
TESPİTİNE BAŞLADI

Sel, tarım arazilerinin de büyük zarar görmesine neden oldu. Ma-
halledeki bazı telefon ve elektrik direkleri de yıkıldı. Dağlık bölge-
den kopan irili ufaklı taş ve kaya parçaları da mahallenin çeşitli 
bölgelerine savruldu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı sel 
felaketinin ardından ilgili kurum ve kuruluşlar hasar tespit çalış-
ması için bölgeye gitti. Çalışmalar tamamlanınca mahalledeki 
yaralar sarılacak.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 17 Şevvâl 1440  -  Rûmî: 7 Haziran 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   26 °C

Karaman             15 °C 28 °C 

Aksaray               14 °C  26 °C

Ankara                 16 °C 28 °C
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ÖTV indiriminin biteceği tarih olan 30 Haziran öncesinde lansmana özel kampanyalarla cazip fırsatlar sunan Jeep 
ve Alfa Romeo yetkili bayii Koyuncu Otomotiv, sıfır araç sahibi olmak isteyenleri showroomlarına davet ediyor

Jeep ve Alfa Romeo
Haziran’da çok cazip

Sıfır araç satışını daha cazip hale 
getirmek için başlatılan ÖTV indiri-
minde sona yaklaşıldı. 30 Haziran 
itibariyle ÖTV indirimi bitecek ve 
sıfır otomobillerde fiyatlar eski halini 
alacak. Konya’da Jeep ve Alfa Ro-
meo marka araçların tek yetkili sa-
tıcısı olan Koyuncu Otomotiv, ÖTV 
indirimi devam ederken, lansmana 
özel fiyatlarla da gelen büyük indi-
rimden yararlanmak için sıfır araç 
almayı düşünenleri Koyuncu Oto-
motiv Jeep ve Alfa Romeo’ya davet 
ediyor. 

Koyuncu Otomotiv Jeep ve Alfa 
Romeo Yetkilisi Güneş Serçeoğlu, 
Jeep ve Alfa Romeo’da yenilikleri 
ve ÖTV indirimiyle gelinen cazip 
fiyatlı seçenekleri anlattı. 2019 yı-
lında Jeep’in bir  makyaj gördüğü-
nü ve ihtiyaçlara göre yeni özellikler 
eklenerek satışa sunulduğunu dile 
getiren Güneş Serçeoğlu, “Limited 
ve Longitude modelleri bir makyaj 
gördü. Aracımızın bagaj kısmından 
başlayacak olursak, bagaj kısmımız 
yedek lastiğimiz çıktığı için hacimsel 
anlamda daha genişledi, daha derin 
bir hal aldı. Longitude modellerinde 
daha önce olmayan şerit takip ve 
levha okuyucu sistem geldi. Tabi 
bu donanımlar temelde sürücülerin 
güvenli ve keyifli sürüş yapmaları 
için önemli özelliklerdir. 

Teknoloji paketiyle beraber 
gelen yenilikler oldu. Önceden ku-
mandadan araçlarımızın camlarına 
müdahale edemiyorduk. Kuman-
dadan kontrol sistemi getirildi. 
Aynalarımız da yine aynı şekilde 
kumandadan açılıp kapanabilir bir 
hale geldi. 

Limited paketi incelediğimiz za-
man da far yapısında ve stoplarda 
dönüşümün söz konusu olduğunu 
söyleyebiliriz. Tamamen led siste-
mine geçildi. Led sistemi sayesinde 
daha düşük enerji harcanacakken, 
daha çok aydınlık elde edilmiş olu-
yor. Bu da yine sürücünün konfo-
runa doğrudan etki edebilecek bir 
detay olarak dikkat çekiyor. Tüm bu 
düzenlemeler ihtiyaçlara daha çok 
karşılık verebilecek olmayı da bera-
berinde getirdi” dedi.  

HAZİRAN’DA 190 BİN, 
TEMMUZ’DA 240 BİN TL

Yeni araçlarla birlikte 2019 yılı-
na yeni bir kampanya süreciyle gir-
diklerini belirten Koyuncu Otomotiv 
Jeep ve Alfa Romeo Yetkilisi Güneş 
Serçeoğlu, “30 Haziran 2019’da 
mevcutta bulunan ÖTV indirimi bi-
tecek. Uzayıp uzamaması konusun-
da şu ana kadar herhangi bir gelişme 
yok. Haziran ayında bu süreç bite-
cek olursa, şu an yüzde 35’lik vergi 
dilimine yansıyan araçlarımız yüzde 

60’lık vergi dilimine geçmiş olacak. 
Limited paketlerimizde lansmana 
özel 190 bin TL’den müşterilerimi-
ze sunmuştuk araçlarımızı. Bu fiyat 
üzerinden satışlarımızı da yaptık. Bu 
süreci de satın alan anlamında iyi 
değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 
halen soru işaretleri var. ÖTV indi-
riminin uzamaması halinde bugün 
190 bin liraya satışa sunduğumuz 
aracımızın fiyatı 240 bin liraya çık-
mış olacak. Dolayısıyla aynı araç bir 
gün içinde 50 bin lira gibi bir farkla 
satışa sunulacak. Tabi bu sadece bir 
araç üzerinden vermiş olduğumuz 
bir örnek. Türkiye’ye geliş fiyatı 120 
bin liranın altında olan araçlarımızın 
şu anki satış fiyatı 190 bin lira civa-
rındayken, bu rakam ÖTV indirimi-
nin yürürlükten kalkması ile birlikte 
230-240 bin lira dolaylarına çıka-
cak” ifadelerini kullandı.

FIRSATLARLA DOLU 
BU DÖNEMİ KAÇIRMAYIN
Jeep ve Alfa Romeo’da ÖTV in-

dirimiyle birlikte fırsatlar döneminin 
başladığını ve bu dönemin kısa bir 
süre içerisinde son bulacağını dile 
getiren Serçeoğlu, “Tüm bu detay-
ları ortaya koyduktan sonra yeni bir 
araç almak isteyen, sıfır kilometrede 
bir Jeep sahibi olmak isteyen müş-
terilerimize bir de çağrıda buluna-
cak olursak, bu fiyatları bir fırsat 
dönemi olarak değerlendirebilirler. 
İlerleyen dönemlerde rakamlarla da 
ortaya koyduğumuz üzere ciddi an-
lamda artışlar olabilecek. 

1 Temmuz itibariyle ÖTV indi-
riminin kalkması durumunda 30 
Haziran öncesinde bu aracı satın 
alanlar ikinci elde de büyük kâr 
elde etmiş olacak. 1 Temmuz iti-
bariyle aracımızın fiyatının 190 bin 

liradan 230-240 bin liraya çıkması 
hemen hemen aynı oranda ikinci 
ele de yansıması anlamına gelecek. 
Sıfır kilometrede bir aracı 190 bin 
lira bandında alan bir Jeep sahibi 
aracını satmak istediğinde 220 bin 
liranın üzerinde satabilecek. Sonuç 
itibariyle alınan araba ciddi manada 
prim yapmış olacak” diye konuştu. 

ÖTV İNDİRİMİ 
DEVAM EDECEK Mİ?

ÖTV indirimiyle ilgili sürecin 
iki defa uzatılmasına bağlı olarak 
piyasada indirimin devam etmesi 
yönünde bir karar alınabilir algısı-
nın olduğunu da kaydeden Koyun-
cu Otomotiv Jeep ve Alfa Romeo 
Yetkilisi Güneş Serçeoğlu, “Genel 
itibariyle müşterilerimiz 1 Temmuz 
sonrasında durumun ne olacağına 
ilişkin bize sorular yöneltiyor. Bizim 
bir duyum almış olabileceğimizi, 
ÖTV indiriminin devam edip etme-
yeceği konusunda bilgi sahibi oldu-
ğumuzu düşünüyorlar. Ama inanın 
bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Hep 
birlikte 30 Haziran’dan sonraki süre-
cin nasıl işleyeceğini yaşayıp görece-
ğiz. Neticede sonrasını kestiremesek 
de 30 Haziran’a kadar devam ede-
cek olan ÖTV indirimi şu an devam 
ediyor. Dolayısıyla sıfır kilometrede 
Jeep ya da Alfa Romeo sahibi ol-
mak isteyenler için cazip da sürüyor. 
Buna ek olarak bizim lansmana özel 
kampanyalarımız da devam ediyor. 
Bu fırsatları değerlendirmek isteyen 
herkesi showroomumuza bekliyo-
ruz” diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Tarihi Kentler Birliği’nden Sille Müzesi’ne ödül

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Sille’ye kazandırılan “Sille Kent 
Müzesi” Tarihi Kentler Birliği tara-
fından Müze Özendirme Yarışma-
sında ödüle layık görüldü. Selçuklu 
Belediyesi’nin de üyesi olduğu Ta-
rihi Kentler Birliği Müze Özendir-
me Yarışması’nda ödüller sahiple-
rini buldu. İstanbul’da gerçekleşen 
ödül töreninde Selçuklu Belediyesi, 
“Sille Kent Müzesi” ile ödül al-
mayı başardı.  Geçtiğimiz yıllarda 
Sille Şapeli Zaman Müzesi, Geva-

le Kalesi Arkeolojik Kazısı ve Sille 
Restorasyon Projeleri ile de ulusal 
düzeyde birçok ödüle layık görülen 
Selçuklu Belediyesi, Tarihi Kentler 
Birliğinin bu yıl Müze Özendirme 
kategorisinde açtığı ve 23 belediye-
nin 21 müze ile katıldığı yarışmada 
“Sille Kent Müzesi” eseri ile ödül 
almayı başardı. 

‘SİLLE ARTIK TÜM
 DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR YER’
Tarihi Kentler Birliği Müze 

Özendirme yarışmasında ödül tak-

diminden sonra konuşan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı Yüzlerce yıllık tarihi geçmişi 
ile farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapan Sille’nin artık tüm dünyaca 
bilindiğinin altınız çizdi. Başkan 
Pekyatırmacı, “Ulusal düzeyde bir-
çok projesi ödül alan Selçuklu Bele-
diyesi tarihi ve kültürel çalışmalara 
sağladığı katkı sebebiyle ödüllerine 
bir yenisini daha eklemiş oldu. Ta-
rihi Kentler Birliği’nden geçtiğimiz 
yıllarda Sille Şapeli Zaman Müze-

si, Gevale Kalesi Arkeolojik Kazısı, 
İki Yakanın Buluşması-Sille Deresi 
projeleri, Sille Sokak Sağlıklaştırma 
ve Restorasyon Projeleri gibi farklı 
çalışmalarla birçok kez süreklilik ve 
başarı ödüllerine layık görülmüş-
tük. Bizler ecdat yadigarı tarihimi-
zin bu güzelliklerini gelecek nesil-
lere aktarmak için yine elimizden 
geldiğince çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bu organizasyonda eme-
ği geçen ve bizi bu ödüle layık gör-
dükleri için Tarihi Kentler Birliği’ne 

teşekkür ediyorum.” dedi. 
‘SİLLE MÜZESİ, SİLLE’NİN 
GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR’

Selçuklu Belediyesi tarafından 
5000 yıllık tarihi geçmişe sahip 
olan Sille’nin cazibesini arttırmak 
amacıyla Sille’ye kazandırılan Sille 
Müzesi, 2017 yılından beri yerli ve 
yabancı ziyaretçilere ev sahipliği 
yapıyor. Konya ve Sille’nin tarihi ve 
kültürel geçmişine ışık tutan müze 
Sille’nin el sanatlarının ve folklo-
rik yapısını gün yüzüne koyuyor . 

Müze iki kattan oluşuyor ve müze-
nin giriş katında Kisve-i Şerif ola-
rak adlandırılan Kâbe iç örtüsü ve 
Sille medresesine ait yazma eserler 
sergileniyor. Müzenin üst katında 
ise Sille’nin çömlek ve halıları, kılık 
kıyafet, mutfak ve hamam kültürü-
ne ait eserler yer alıyor. 19.ve20. 
yüzyıla ışık tutan müze Pazarte-
si günleri hariç haftanın 6 günü 
09:00-18:00 saatleri arasında ziya-
ret edilebiliyor. 
n HABER MERKEZİ

Jeep ve Alfa Romeo yetkili bayii Koyuncu Otomotiv Yetkilisi Güneş Serçeoğlu, Haziran ayına özel cazip kampanyaları anlattı.  
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Abdurrahman Baysangur: Düşme ihtimalini biz hiç düşünmedikAltın Dokunuşlar yoğun ilgi görüyor
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi tarafından bu yıl Orta As-
ya’dan Anadolu’ya temasıyla 
hazırlanan ve birbirinden de-
ğerli eserlerin sergilendiği 15. 
Geleneksel Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Bilgi Şöleni, farklı et-
kinliklerde binlerce misafire ev 
sahipliği yaparken Konya’nın 
sosyal ve kültürel hayatına katkı 
sağlıyor. Sergi, yoğun ilgi nede-
niyle 23 Haziran Pazar akşamı-
na kadar ziyarete açık kalacak.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 15. Geleneksel Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni, gösterilen ilgi nedeniyle 
23 Haziran Pazar akşamına ka-
dar devam edecek. Bu yıl Orta 
Asya’dan Anadolu’ya temasıyla 
Büyükşehir Belediyesi İrfan Me-
deniyeti Araştırma ve Kültür 

Merkezi Konyanüma’da düzen-
lenen etkinlik kapsamında el 
emeği göz nuru eserlerin yanın-
da paneller, şiir dinletileri, Mes-
nevi sohbetleri, konserler ve çe-
şitli yarışmalar gerçekleştirildi. 

PANEL VE KONFERANSLAR 
DÜZENLENDİ 

Altın Dokunuşlar Sergisi ve 

Bilgi Şöleni kapsamında aka-
demisyen ve uzmanların katılı-
mıyla Eğitim ve İnsan Paneli ile 
Doç. Dr. Yağmur Küçükbezir-
ci’nin katıldığı Teknoloji Bağım-
lılığıyla Mücadele Konferansı ve 
Prof. Dr. Kemal Özcan’ın katıldı-
ğı Türk İslam tarihinde yazılmış 
ilk Türkçe kitap Kutadgu Bilig 

ve yazarı Yusuf Has Hacip hak-
kındaki konferans ilgi gördü. 

ÇEKİŞMELİ YARIŞMALAR 
YAPILDI KOMEK 

kursiyerlerinin katıldığı ya-
rışmalar oldukça çekişmeli an-
lara sahne oldu. Yumak Yumak 
Sevgi isimli şiş örgü, Kalemini 
Konuştur isimli resim ve Çem-

berimde Gül Oya isimli iğne 
oyası yarışmalarında kursiyerler 
hünerlerini sergilerken; dere-
ceye girenlere çeşitli hediyeler 
verildi. KOMEK Kur’an-ı Kerim 
bayan kursiyerlerine özel olarak 
düzenlenen İstikamet Kıble adlı 
Namaz ve Hac konulu sohbet ve 
ilahi programının yanında; KO-

MEK Müzik Topluluğu tarafın-
dan hazırlanan Dede Korkut’tan 
Aşık Veysel’e Aşk ve Gurbet 
Türküleri programı da sergi-
ye renk kattı. Sergide her gün; 
aşçılık, rölyef, ebru, amigurimi, 
kağıtkari, takı tasarımı ve ahşap 
yakma sanatlarında uygulama-
lar yapılıyor. 

23 HAZİRAN PAZAR 
GÜNÜ SONA ERECEK 

Konya’dan ve Konya dışın-
dan çok sayıda misafirin el eme-
ği göz nuru eserleri görmek için 
akın ettiği 15. Geleneksel Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni, ilginin yoğun olması ne-
deniyle 23 Haziran Pazar günü 
saat 19.00’a kadar ziyarete açık 
kalacak.
n HABER MERKEZİ

Yaptığı başarılı eğitim çalışmalarıyla Türkiye genelinde adından söz ettiren Selçuk Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Fakülteyi başarıyla bitiren 650 öğrenci mezun oldu

Selçuk İletişim’de
mezuniyet coşkusu

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi 2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılı mezuniyet töreni gerçek-
leştirildi. İletişim Fakültesinden 
yaklaşık 650 öğrenci mezuniyet 
sevincini yaşadı.

Süleyman Demirel Merkezinde 
gerçekleşen mezuniyet törenine; 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, Dekan Yardımcı-
ları Prof. Dr. Kadir Canöz ile Prof. 
Dr. Ömer Bakan, Fakülte Sekreteri 
Baki Kırışık, öğretim üyeleri, veli-
ler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Mezuniyet törenin açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Kalender, “Hepinizin mezuniye-
tini kutluyorum. Fakültemizden 
iletişim adına iyi bir eğitim aldınız. 
Bunu da diploma ile bütünleştire-
rek iletişim sektöründe başarıy-
la çalışabilecek donanıma sahip 
oldunuz. Mesleki bilgi ve beceri 
elbette ki çok önemli ancak mes-
leğimizde başarılı olabilmenin en 
temel yolu önce iyi insan olmak ve 

çalışacağınız kurumlara sadakat-
li olmanızdır. Sizlerin de bu yolu 
kullanarak başarılı olacağınıza yü-
rekten inanıyorum. İyi insanlarla 
karşılaşmanızı, mutlu ve sağlıklı 
olduğunuz bir hayat sürmenizi 
diliyorum. Bu günde olduğu gibi 
ileride de sizlerin yanınızda oldu-

ğumuzu bilmenizi istiyorum” şek-
linde konuştu.

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi birincisi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi Fat-
manur Binici, kütüğü isminin ya-
zılı olduğu plağı çaktı. Fakülteden 
mezun olan yaklaşık 650 öğrenci, 

diplomalarını aldıktan sonra hep 
birlikte iletişim yemini ettikten 
sonra keplerini havaya attı. Duy-
gulu anların da yaşandığı törende 
öğrenciler, daha sonra aileleriyle 
sevinçlerini fotoğraflarla ölümsüz-
leştirdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından şehre kazandırılan 
İrfan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezi’ndeki Konya Pa-
norama Müzesi, Tarihi Kentler 
Birliği Müze Özendirme Yarış-
ması’nda Panorama Müzeleri 
dalında ödüle layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İrfan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezi içinde bulunan 
Konya Panorama, Tarihi Kent-

ler Birliği’nin Müze Özendirme 
Yarışması’nda ödül aldı. Tarihi 
Kentler Birliği’nin İstanbul’da 
gerçekleştirilen meclis toplantı-
sında Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Panorama Müzeleri da-
lında Konya Panorama ile aldığı 
Müze Özendirme Ödülünü, Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür, Tu-
rizm ve Dış İlişkiler Dairesi Baş-
kanı Selim Yücel Güleç, Tarihi 
Kentler Birliği Başkanı Hayrettin 

Güngör’ün elinden aldı. 
KONYA PANORAMA 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehre kazandırdığı İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi içindeki Konya Panora-
ma bölümünde Hz. Mevlana’nın 
hayatı, yaşadığı bazı sembol an-
lar ve 1200’lü yılların Konya’sı-
nın canlandırıldığı alan, Mevlevi 
müzesi ve dünyadaki 25 mevle-
vihanenin maketinin yer aldığı 

iç avlu bulunuyor. Tarihi Kentler 
Birliği, iyi müzecilik örneklerini 
özendirmek, yerel yönetimlerin 
müze uygulamalarında koruma 
bilinci oluşturma rollerini öne 
çıkartmak ve ülkemizde yerel 
yönetimlerin inisiyatifi ile oluş-
turulmuş müzeler arasında iş-
birliğini geliştirmek maksadıyla 
Müze Özendirme Yarışması dü-
zenliyor.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’deki konargöçer gele-
neğini yıllardır sürdürmeye çalı-
şan Sarıkeçili Yörükler, yaz ayları 
nedeniyle Mersin’den Konya’nın 
Seydişehir ilçesindeki yaylalara 
göç etti.  Sarıkeçili Yörükleri, kış 
aylarını Mersin’de yazları da Kon-
ya ve Karaman’ın Toros Dağları 
eteklerindeki yaylalarda yaşamını 
sürdürüyor. Bu yıl da Mersin’den 
yaklaşık 2 ay süren göç yolcu-
luğunun ardından Seydişehir 
ilçesine gelen Sarıkeçili Yörük-
ler, Gevrekli ve Boyalı mevkiine 
yerleşti.  Konargöçer geleneğini 
sürdürmek için her yıl göç ettik-

lerini belirten Sarıkeçililer Der-
neği Başkanı Pervin Çoban Sav-
ran, beraberinde yaklaşık 8 bin 
küçükbaş hayvanla geldiklerini 
belirtti. Göç yolculuğu sırasında 
geçtikleri bölgelerdeki insanla-
rın ve muhtarların kendilerine 
yardımcı olduğunu ifade eden 
Savran, ‘’Kadim kültürümüzü ya-
şatmaya çalışıyoruz. Doğal hayatı 
seviyoruz. Doğanın korunması, 
doğal beslenme açısından bin 
yıllık kültürümüzü devam ettir-
meye çalışan biz Sarıkeçililerin 
varlığı çok önemlidir” dedi.
n DHA

Türkiye’nin en sevilen Geri 
Dönüşüm ve Dekorasyon Koçla-
rından Tacihan Yongacı, Cadence 
Konya Umut Hobi’de sanatsever-
lerle buluştu. Etkinliğe Konya’nın 
yanı sıra; İstanbul, İzmir, Ankara, 
Mersin ve pek çok ilden katılan 
hobi meraklıları, hem yeni trend-
leri öğrendi, hem de ortaya çıkan 
eserlerin tadını çıkardı. Konya’nın 
en büyük hobi ve sanat firması 
olan Cadence Konya Umut Hobi, 
ikinci şubesinde hobiseverler için 
farklı etkinlikler düzenlemeye 
devam ediyor.  Geri dönüşüm ve 
dekorasyon koçu olan, Türkiye’nin 
sevilen ve geri dönüşümde ha-
rika eserler ortaya çıkaran ismi 
(DEKOTREND) Tacihan Yongacı, 

Cadence Konya’da sevenleri ile 
buluştu. 2 gün süren ücretsiz et-
kinlikte workshopta birbirinden 
şık ve tasarımsal ürünler ortaya 
çıktı. Yoğun ilgi gören etkinliğe 
Konya’nın yanı sıra; İstanbul, İz-
mir, Ankara, Mersin ve pek çok 
ilden katılan hobi meraklıları, hem 
yeni trendleri öğrendi, hem de gü-
zel eserlerin tadını çıkardı.  Umut 
Hobi Mağazası sahibi Özcan Dağ-
dagezer, TacihanYongacı’ya katı-
lımı için teşekkür ederek, yıl boyu 
gerçekleştirdikleri indirimler ve 
birbirinden farklı objeleri sanatse-
velere ulaştırırken, Türkiye’nin de-
ğerli sanatçılarını da konut etmeye 
devam edecekleri müjdesini verdi.
n HABER MERKEZİ

Sarıkeçili Yörükler, 
geleneği sürdürüyor 

Tacihan Yongacı Cadence
Konya’nın konuğu oldu

Konya Panorama’ya Müze Özendirme Ödülü
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Semra-İdris Kocatepe çiftinin kızları Emine ile Rükiye-Esat Paşalı 
çiftinin oğulları Yasin Bekir bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi

Konya’nın tanınmış genel cerrahlarından Dr. Cenap Şirin’in oğlu Muhammet Cahit ile 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen evlendi

Kocatepe ve Paşalı 
ailelerinin mutluluğu

Dr. Cenap Şirin 
oğlunu evlendirdi

Kocatepe ve Paşalı aileleri ak-
raba oldu. Semra-İdris Kocatepe 
çiftinin kızları Emine ile Rükiye-Esat 
Paşalı çiftinin oğulları Yasin Bekir 
dünyaevine girdi. Genç çift için Elit 
Düğün Sarayı’nda düğün merasi-
mi düzenlendi. “Kuruyan topraklar 
yağmur bekler, karanlık geceler 
sabah bekler, seven söz verince 
bir ömür bekler, bu iki genç sizleri 
düğününe bekler” sözleriyle davet 
edilen düğüne, Kocatepe ve Paşalı 
ailelerinin akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Oldukça renkli ge-
çen düğünde Kocatepe ve Paşalı ai-
leleri kendilerini yalnız bırakmayan 
davetlilerle tek tek ilgilenerek te-
şekkür etti. Heyecanları yüzlerinden 
okunan genç çift ise mutlu günlerini 
ölümsüzleştirmek için arkadaşla-
rıyla ve dostlarıyla hatıra fotoğrafı 

çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün 
Gazetesi olarak Kocatepe ve Paşalı 
ailelerine hayırlı olsun dileklerimi-

zi iletiyor, genç çifte bir ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz. 
n FAHRİ ALTINOK

Konya’nın tanınmış hekimle-
rinden genel cerrahi uzmanı Cenap 
Şirin, Ekonomi Bakanlığı’nda danış-
man olarak çalışan oğlu Muhammet 
Cahit Şirin’i, Emine Erdoğan Hanı-
mefendi’nin Özel Kalem Müdürü 
olan Elif Esen’le evlendirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen Muhammet Cahit ile Elif’in 
nikâh şahitliğini ise, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve muhte-
rem eşleri Emine Erdoğan yaptılar. 
Yeni Camii İmam-Hatibi Ferruh 
Muştuer’in Kur’an-ı Kerim tilavetiy-
le başlayan ve Sancaktepe Belediye 
Başkanı Şeyma Dövücü’nün ilk kıy-
dığı nikâh törenine; Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başba-
kanlardan İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 
bakanlar Berat Albayrak, Mustafa 
Varank, Zehra Zümrüt Selçuk, Ab-

dülhamit Gül,  Ruhsar Pekcan, Fat-
ma Betül Sayan, eski bakan ve Ak 
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’in katılımlarıyla birlikte 
Konya ve İstanbul’dan akraba, eş ve 
dostların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Nikâh töreninin basına kapalı ola-
rak gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. 
Cenap Şirin, oğlu ve gelininin nikâh 

şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile muhterem 
eşleri Emine Erdoğan’a müteşekkir 
olduğunu belirterek “Nikâh törenine 
katılan bakanlar ile bu mutlu günü-
müzde bizi yalnız bırakmayan eş, 
dost ve akrabalarımıza teşekkür ede-
rim. Eşimle birlikte oğlumun mürüv-
vetini görmekten son derece mutlu-
yuz” dedi. n HABER MERKEZİ

‘İş Hayatına Açılan Kapı’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Pilotaj Bölümü’ne ilk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılında alacak

KTO Karatay pilot yetiştirecek
Türkiye’de planör eğitimiyle 

pilot yetiştiren tek üniversite un-
vanına sahip KTO Karatay Üniver-
sitesi, Pilotaj Bölümü’ne ilk yıl 5’i 
yüzde yüz burslu, 35’i ise ücretli 
olmak üzere toplamda 40 öğrenci 
kabul edecek. Türkiye, diğer ulaşım 
sistemlerinde olduğu gibi coğrafi 
konumu gereği havayolu taşıma-
cılığında da önemli bir potansiyele 
sahip. Özellikle Asya ve Avrupa 
arasında ülkemizin hava sahasının 
stratejik ve ekonomik önemi gün 
geçtikçe artıyor. Modern yaşamın 
en hızlı aynı zamanda en güvenilir 
ulaşım aracı kabul edilen hava ula-
şımının en büyük gereksinimi hiç 
şüphesiz nitelikli teknik eleman. 
Sektörde ise donanımlı ve nitelik-
li pilot eksikliği dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de büyük boyut-
larda. Özel havacılık şirketlerinin 
artması ile başlayan hava ulaşımın-
daki hızlı büyüme ve gelişim süreci, 
nitelikli personel ihtiyacını doğuru-
yor. Havacılık sektöründeki bu ge-
lişmeler uluslararası standartlarda 
pilot ihtiyacını ön plana çıkarıyor.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NDEN 

KONYA’DA PİLOTAJ BÖLÜMÜ
Çağın ihtiyaçlarını gözeterek 

bünyesine yeni bölümler kazandı-
ran KTO Karatay Üniversitesi de 
2019-2020 akademik yılında Uygu-
lamalı Bilimler Yüksekokulu bün-
yesinde açılan Pilotaj Bölümü’ne ilk 
öğrencilerini almaya hazırlanıyor. 
Teorik ve uygulamalı alan eğitim-
lerinin yoğun olarak verileceği ni-
telikli pilotlar yetiştirmeyi hedef 

edinen KTO Karatay Üniversitesi, 
Pilotaj Bölümü’ne ilk yıl 5’i yüzde 
yüz burslu, 35’i ise ücretli olmak 
üzere toplamda 40 öğrenci kabul 
edecek. İsteğe bağlı hazırlık eğiti-
mi ve 4 yıllık eğitim süresi ile KTO 
Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölü-
mü, havacılık sektörünün ulusal ve 
uluslararası standartlarda, son tek-
noloji ile eğitim almış pilot ihtiyacını 
karşılamayı amaçlıyor. 

ÖZTÜRK: PİLOTAJ BÖLÜMÜ
 İLE KONYA’YA YENİ BİR 

SEKTÖR DE KAZANDIRILACAK 
Bu yıl ilk öğrencilerini alacak 

olan Pilotaj Bölümü hakkında bilgi-
ler aktaran KTO Karatay Üniversite-
si Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk, havacılık sektörünün stra-
tejik ve ekonomik öneminin gün 
geçtikçe arttığı ülkemizde, bölü-
mün ülke ve Konya açısından   öne-
mine değindi. Başkan Öztürk, “Son 
10-15 yıla baktığımızda dünyada 
ekonomik büyümeyle birlikte ül-

kemizde de havacılık sektöründe 
büyük mesafeler kat ettik. Bu ge-
lişmelerle beraber sektörde büyük 
bir iş gücü açığı da ortaya çıktı. 
Ülkemiz stratejik anlamda özel bir 
coğrafyada bulunuyor. Üniversite 
olarak Pilotaj Bölümü ve Pilot Aka-
demisi açma yönünde karar verdik, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tara-
fından da onayı verildi. Bunun ülke-
miz ekonomisine çok büyük katkısı 
olacağına inanıyor ve Konya’ya yeni 
bir sektörün kazandırıldığını düşü-
yorum. Farklı sektörlere de elbette 
büyük katkısı olacak bir alan. Üni-
versite olarak Konya’ya, ülkemize 
ve gençlerimize önemli bir bölüm 
kazandırdığımızı düşünüyor, hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” ifade-
lerine yer verdi.

‘PİLOTLAR AYNI 
ZAMANDA MÜHENDİS OLARAK 

MEZUN OLABİLECEK’
KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj 

Bölümü’nde eğitim görmenin ayrı-

calıklarına da vurgu yapan Başkan 
Öztürk, “Üniversite olarak Pilotaj 
Bölümü’nde birçok bölümde çift 
anadal programı imkânı sunuyoruz. 
Öğrencimiz bu mesleği seçebilir, 
daha sonra fikir de değiştirebilir. O 
sebeple üniversitemizde Pilotaj Bö-
lümü’nü bitiren bir öğrenci şartları 
sağlamak kaydıyla çift anadal prog-
ramı ile mühendislik diplomasına 

da sahip olabiliyor. Mesleğini icra 
etmek isterse daha donanımlı bir 
pilot oluyor ya da tamamen farklı 
bir mesleğe, mühendislik alanına 
yönelebiliyor.” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE ÖZGÜ HAVA 
PARK, BİR İLK OLACAK

Üniversite bünyesinde kurulan 
Pilot Akademisi’nin de müjdesini 
veren Başkan Öztürk, “Üniversi-
temiz aynı zamanda Pilot Akade-
misi’ni de kuruyor, öğrenci 4 yıllık 
lisans eğitimini tamamladığı tak-
dirde direkt olarak, herhangi bir 
eğitime tabi tutulmadan yardımcı 
pilot olarak göreve başlayabiliyor. 
Öğrencilerimizin eğitimleri için  
305 bin metrekare olan eğitim/uçuş 
alanımızın planlaması da yapılmak-
tadır. KTO Karatay Üniversitesi 4 yıl 
sonunda kendi havaalanı olan 14 
uçaklık filoya sahip bir üniversite 
haline gelecektir. Pilotaj Bölümü ile 
Konya’da havacılığı geliştirmek adı-
na da önemli bir adım atmış olduk. 

Öğrencilerimiz kendi uçak filosuna 
sahip ve Türkiye’de ilk olarak kendi 
havaparkına sahip bir üniversitede 
Pilotaj eğitimi almanın avantajını 
KTO Karatay’da yaşayacaktır.” şek-
linde konuştu.

TÜRKİYE’DE PLANÖR 
EĞİTİMİYLE PİLOT YETİŞTİREN TEK 

ÜNİVERSİTE KTO KARATAY
Havacılık sektörü hızla büyü-

yor. Sektördeki gelişmeler ve sun-
duğu imkanlar, pilotluk mesleğini 
cazip hale getiriyor. Pilotluğu kari-
yer planına alan gençlerin sayısı da 
hızla artıyor. Her yıl dünyada 20 
bin, Türkiye’de ise 750-1000 pilota 
ihtiyaç duyuluyor. Sektördeki açığı 
gidermek için pilotluk eğitimi veren 
üniversite ve kurum sayısı da hızla 
çoğalıyor. KTO Karatay Üniversite-
si de 2019-2020 akademik yılında 
Pilotaj Bölümü’ne ilk   öğrencilerini 
kabul edecek. Bölümün uygulama 
alanı olarak ise öğrencilerimiz 1000 
metrelik asfalt pist, 750 metre çim 
pist, hangarlar, taksi yolu, sosyal te-
sis ve açık alandan oluşan bir alan-
da pilotaj eğitimi alacaklar. Teorik 
ve uygulamalı alan eğitimlerinin 
yoğun olarak verileceği, sektörde 
farklılık oluşturacak pilotlar yetiş-
tirmeyi hedef edinen KTO Karatay 
Üniversitesi Pilotaj Bölümü, hava-
cılık sektörünün ulusal ve uluslara-
rası standartlarda, son teknoloji ile 
eğitim almış pilot ihtiyacını karşı-
lamayı amaçlıyor. Üniversite ayrıca 
Türkiye’de planör eğitimiyle pilot 
yetiştiren tek üniversite unvanını da 
elinde bulunuyor. n HABER MERKEZİ

Selçuk Öztürk
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Konya’da doğal gaz arızasını 
gidermeye çalışan işçi Ahmet Ko-
yuncu, meydana gelen patlamada 
yaralandı. Merkez Karatay ilçesi 
Tatlıcak Mahallesi Aslım Caddesi’n-
de saat 12.00 sıralarında doğal gaz 
dağıtım şirketinde çalışan işçiler, 

arıza bildiriminde bulunulan bele-
diyeye ait otobüs bakım tesisine git-
ti. Ekipler, arızayı giderdikten sonra 
yaptıkları kontrollerde gaz kaçağı ol-
duğunu tespit etti. İşçilerden Ahmet 
Koyuncu, kaçağı gidermeye çalışır-
ken, gaz sıkışması sonucu patlama 

meydana geldi. Patlama sırasında 
yerinden fırlayan doğal gaz borusu 
Koyuncu’nun başına isabet etti. Di-
ğer işçilerin ihbarı üzerine olay yeri-
ne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kanlar içerisinde kalan Ahmet Ko-
yuncu, ilk müdahalesinin ardından 

Konya Numune Hastanesi’ne kaldı-
rılarak tedaviye alındı. Koyuncu’nun 
sağlık durumunun iyi olduğu belir-
tildi. Polis, bölgede gaz kaçağı olması 
nedeniyle önlemi alırken, olayla ilgi-
li soruşturma başlatıldı.
n DHA

Cezaevindeki tatbikat, 
patlama sanıldı

Sel nedeniyle bir araç 
dere yatağına uçtu

Konya’daki Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu’na, kazan dairesinde patla-
ma olduğu ihbarı üzerine polis, it-
faiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gidildiğinde, patlama 
olmadığı, cezaevinde tatbikat ya-
pıldığı ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne, saat 10.00 sıralarında, 
merkez Karatay ilçesine bağlı Kuz-
gunkavak Mahallesi Sultan Veled 

Caddesi’ndeki Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu’nda kazan dairesinde patla-
ma meydana geldiği ve yaralıların 
olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine 
cezaevine polis, itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay 
yerine gitmesiyle patlama olma-
dığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı 
anlaşıldı. 
n DHA

Karaman’ın Ermenek ilçesi 
Elmayurdu köyünde sağanağın 
ardından oluşan sel nedeniyle, bir 
otomobil dereye yatağına uçtu, 2 
eve su bastı, ve tarlalar sular al-
tında kaldı. Ermenek ilçesi Elma-
yurdu köyünde akşam saatlerinde 
başlayan sağanağın ardından sel 

meydana geldi. Sel sularında sü-
rüklenen park halindeki otomobil, 
dere yatağına uçtu. 2 eve su ba-
sarken, köyün sokaklarında çamur 
ve balçık oluştu. Çoğu tarla sular 
altında kalırken, 2 sokakta mey-
dana gelen heyelan nedeniyle yol 
kapandı. n DHA

Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı göl çevresinde yaptıkları denetimde suya elektroşok 
cihazıyla elektrik akımı vererek bakıl avladıklarını tespit ettikleri şahıslar hakkında işlem yaptı

Elektroşokla balık
avına 60 bin lira ceza

Beyşehir Gölü’nde elektroşok 
cihazıyla suya elektrik akımı vermek 
suretiyle balık avladığı iddia edilen 
şahsa rekor para cezası uygulandı. 
Şahsa, çevre kanununun ilgili mad-
delerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari 
yaptırım kararı alınarak 60 bin 163 
lira idari para cezası kesildi. 

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutan-
lığı ekipleri, milli park sahası olan 
Beyşehir Gölü’nde yaptığı denetim-
lerde, Kıyakdede köyü limanında 
göl kıyısında sazlık alanlar arasında 
yasak olmasına rağmen bir balıkçı 
teknesi tarafından elektroşok yön-
temiyle balık avlanıldığını tespit etti. 
İki kişinin bulunduğu teknedeki bir 
kişi firar ederken, jandarma ekipleri 
tarafından suçüstü yakalanan H.Y. 
ile birlikte bir adet elektroşok cihazı, 
iki adet akü, bir kepçe, akü bağlantı 
kabloları ve 25 kilo sazan ve yaklaşık 
6 kilo yavru levrek balığı ele geçirildi. 
Elektroşokla balık avlarken yakala-
nan şahıs hakkında milli park sahası 
olan Beyşehir Gölü’nün biyolojik çe-
şitliliğine zarar vermekten 2872 sa-
yılı çevre kanunu kapsamında yasal 
işlem başlatılırken, Tarım ve Orman 
Bakanlığı 6. Bölge, Isparta Şube 
Müdürlüğü tarafından çevre kanu-
nunun 9. maddesi A bendinin ihlali 
ve aynı kanunun 20. maddesinin K 

bendi gereğince idari yaptırım kararı 
alınarak 60 bin 163 liralık idari para 
cezası uygulandı. Gölde elektroşok-
la avlanan kişiye uygulanan yüksek 
oranda idari para cezası kesilmesi-
nin bundan sonraki uygulamalarda 
da emsal olarak gösterilebileceği ve 
bu yöntemle avcılığın daha caydırıcı 
hale gelebilmesinin önünün açıldığı 
belirtildi. 
ELEKTROŞOKLA AVLANMADA ÇEVRE 

CEZASI UYGULANMASI SÜRECİ 
NASIL BAŞLADI? 

Türkiye’de denetim yapan ilgili 
kurumlar ve sivil toplum kuruluş-
ları, elektroşok yöntemiyle yapılan 
yasa dışı avcılığa yeterli para cezala-
rının uygulanmadığını savunurken, 
bu durumun da caydırıcılığın önün-
deki en büyük engel olduğu görü-
şünü dile getiriyordu. Türkiye’deki 
göl ve iç sularda elektroşok cihazı ile 
balık avcılığının önüne geçilmesi ve 
bu yöntemle avcılık yapanlara daha 
ağır yaptırım olan çevre cezasının da 
uygulanabilmesi için harekete geçe-
rek bir süre önce bir çalışma başla-
tan Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu, ilgili denetçi 
kurumlardan gelen talepler üzeri-
ne de Fırat Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesinden bu hususta bir görüş 
yazısı istedi. Bu görüş yazısının fede-
rasyona gelmesinin ardından daha 

sonraki uygulamalarda da emsal 
gösterilebilecek bu son gelişme ya-
şandı. 

Federasyonun talebine cevap 
veren Su Ürünleri Fakültesi Dekan-
lığı, “Ülkemiz iç sularında yasak-
lanmasına rağmen yaygın olarak 
kullanılan elektroşokla balık avcılığı 
yapıldığı tespit edilmiştir. Ülkemiz 
iç sularında kaçak olarak kullanı-
lan elektroşok adı verilen elektrikle 
balık avlama cihazının kullanıldığı 
alanlarda nesli tükenme tehlikesi al-
tında olan balık ve diğer su ürünleri 
üzerinde önemli olumsuz etkileri 
söz konusu olmaktadır. Elektrik-
le balık avcılığı bilimsel çalışmalar 
dışında hem tatlı sularda hem de 
denizel ortamlarda 1380 sayılı su 
ürünleri kanununun 19. maddesine 
göre yasaklanmıştır. Dünyada ya-
pılan çalışmalarda genellikle seçici-
liğinin olmamasından dolayı yavru 
balıklar başta olmak üzere büyük 
balıklara da zarar verdiği belirtilmiş-
tir. Genellikle sinir sistemleri üze-
rinde birçok kalıcı zarar verdikleri 
tespit edilmiştir. 5909 sayılı çevre 
kanununun 9. maddesinin E fıkrası-
na göre sulak alanların doğal yapı-
larının ve ekolojik dengelerinin ko-
runması esastır. Yine aynı kanunun 
9. maddesinin F fıkrasına göre biyo-
lojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması bakımından nesli tehdit 
veya tehlike altında olanlar ile nadir 
bitki ve hayvan türlerinin korunması 
esas olup, mevzuata aykırı biçimde 
ticarette konu edilmeleri yasaktır. 
Bu maddeye göre, elektroşok kulla-
nımı o ortamdaki biyolojik çeşitliliğe 
önemli zararlar verdiği, gerek sulak 
alanlarda gerekse kullanan insanla-
rın sağlığı açısından bu madde ge-
reğince en ağır cezai yaptırımlarla 
cezalandırılarak sürdürülebilir ba-
lıkçılık açısından gelecek nesillere 
daha sağlıklı bir çevre bırakacağımız 
söz konusudur. Fırat Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi olarak elektrik-
le balık avcılığının (elektroşokların) 
ülkemiz sulak alanlarında biyolojik 
çeşitliliğe ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkesine, doğal kaynaklar yönetimin-
de telafisi mümkün olmayan sonuç-
lara yol açacağı kanaatindeyiz” şek-
linde görüş yazısını paylaştı. 

Gelen bu görüş yazısının Avras-
ya Federasyonu tarafından 6. Bölge 
Isparta Şube Müdürlüğüne sunul-
masının ardından Beyşehir Gölü’n-
de elektroşokla avlanırken jandarma 
ekipleri tarafından yakalanan şahsa, 
çevre kanununun ilgili maddelerin-
den çevre cezası olarak 60 bin 163 
liralık idari para cezasının uygulan-
masının önü açıldı.
n İHA
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Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl yedi
Konya’da baraj kenarında cese-

di bulunan Rıza Özkan’ı(36), öldür-
düğü ve bar sahibi Emin Kuşçular’ı 
silahlı saldırıyla yaraladığı iddia edi-
len Mustafa Sönmez’in(46) tutuklu 
yargılandığı davada karar verildi. 
Sönmez, cinayet suçundan ‘delil ye-
tersizliği’ gerekçesiyle beraat ettiri-
lirken, silahlı saldırı suçundan 12 yıl 
6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Ağustos 2017 sabahı Konya- 
Beyşehir Karayolu’nun 23’üncü ki-
lometresindeki Altınapa Barajı Gölü 
kıyısına balık tutmak için gelenler, 
yol kenarında hareketsiz yatan biri 
olduğunu gördü. İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis ve jandarma ekip-
leri, Rıza Özkan olduğu belirlenen 
kişinin tabancayla vurularak, öldü-
rüldüğünü belirledi. Özkan’ın cese-
dinin bulunmasından 1-2 saat önce 
bar sahibi Emin Kuşçular’ın evinin 
önünde uğradığı silahlı saldırıda 

yaralanması, polisin dikkatini çekti. 
İki olay arasında bağlantı olabileceği 
ihtimali üzerine polis araştırmalarını 
bu yönde genişletti. Kuşçular’ın evi-
nin çevresindeki güvenlik kamera-
larına ait görüntüleri inceleyen polis, 
saldırganların kaçtıkları otomobilin 
Mustafa Sönmez’e ait olduğunu tes-
pit etti. Sönmez, Özel Harekat polis-

lerinin de katıldığı baskınla evinde 
yakalanarak, gözaltına alındı.

ARKADAŞINI DÖVDÜĞÜ 
İÇİN BAR SAHİBİNİ VURMUŞ
Mustafa Sönmez, ifadesinde bar 

sahibi Emin Kuşçular’ın, arkadaşı Ali 
Topkaya’yı dövdüğünü bu nedenle 
de Topkaya ile birlikte silahlı saldı-
rıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. 

Polis, Mustafa Sönmez ile Ali Top-
kaya’nın cesedi bulunan Rıza Öz-
kan’ın arkadaşı olduklarını belirledi. 
Yeniden sorguya alınan Sönmez, 
Rıza Özkan’ı, birlikte alkol aldıkları 
sırada küfür ettiği gerekçesiyle Ali 
Topkaya’nın vurarak, öldürdüğünü 
öne sürdü. Polis, kiraladığı stüdyo 
dairede kalan Ali Topkaya’yı, gözal-

tına almak için gittiğinde ölü buldu. 
Topkaya’nın tabancayla başına ateş 
ederek, intihar ettiği ortaya çıktı.  
Mustafa Sönmez çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı.

‘HİÇBİR EYLEMİ KENDİ 
İRADEMLE YAPMADIM’

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde tutuklu yargılanan Mus-

tafa Sönmez, suçlamaları kabul 
etmeyerek, “Hiçbir eylemi kendi 
irademle yapmadım. Korktuğum 
için bu eylemlere katılmış bulun-
dum. Ali Topkaya sürekli silahla do-
laşıyordu. Bana da bir şey yapabilir 
düşüncesiyle yanında bulundum. 
Hakkımdaki suçlamaları kabul etmi-
yorum. Beraatimi talep ediyorum” 
dedi.

Mahkeme, Mustafa Özkan’ı, 
Rıza Özkan’ı öldürdüğü iddiasıyla 
yargılandığı ‘tasarlayarak adam öl-
dürme’ suçundan yeterli delil elde 
edilemediği gerekçesiyle beraat 
ettirdi. Emin Kuşçular’a yönelik si-
lahlı saldırıyla ilgili olarak da ‘tasar-
layarak adam öldürmeye teşebbüs’ 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verdi. Ceza, eylemin 
teşebbüs aşamasında kalması ve iyi 
hal indirimiyle 12 yıl 6 aya çevrildi. 
n DHA
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Konya Aydınlar Ocağı’nda Humeyni ve İran Devrimini anlatan Prof. Dr. Ali Temizel, “İran etnik bakımın-
dan çok farklı grupların yaşadığı bir ülke. Biz Türkler açısından bakarsak İran’da 18 Türk  boyu var” dedi

Geçtiğimiz günlerde yapı-
lan genel kurulda, güven ta-
zeleyen Selçukya Kültür Sanat 
Derneği Başkanı Fatma Şeref 
Polat , ilk ziyaretini Konya Va-
limiz Cüneyit Orhan Toprak’a 
yaptı. Selçukya Kültür Sanat 
Derneği adına, Başkan Polat 
ve dernek gönüllüsü Bilal Uk-
dem’i kabul eden Vali Toprak 
sivil toplum kuruluşlarının 
çalışmalarını önemsediklerini, 
Konya’nın bu alanda başarı-
lı ve aktif bir şehir olduğunu 
söyledi. 

Görüşmede, Selçukya Kül-
tür Sanat Derneği ve faali-
yetleri hakkında bilgi sunan 
Polat “Derneğimiz, Konya’nın 
Selçuklu Başkenti olmasından 
mülhem, Selçuklu Yurdu an-
lamında türetilmiş Selçukya 
ismi ile başta şehrimiz olmak 
üzere Selçuklu Kültürünün 
hakim olduğu tüm coğrafya-
ları ifade eden bir zemine ve 

bu alandaki kültürel çalışma-
lara katkı sağlamak amacı ile 
2012 yılında kuruldu. Son iki 
yıldır ise gönüllü arkadaşla-
rımızın katkı ve destekleri ile 
faaliyetlerine hız verdi. Sürekli 
hale getirdiğimiz haftalık şiir 
akşamları ve söyleşi program-
larımız aralıksız devam ettiği 
gibi kültürel gezilerle tarihi 
ve turistik değerlerimiz fotoğ-
raflayıp, yazılar kaleme alarak 
tanıtımına katkı sağlıyoruz. 
Davet edildiğimiz şehir ve il-
çelerde de imza günü ve şiir 
dinletisi etkinlikleri planlıyo-
ruz ”dedi. Şiir Gecesi etkinliği 
ile yakından ilgilenen Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, Başkan 
Polat’ın daveti üzerine, Sel-
çukya Şair ve Ozanlarını din-
lemekten memnuniyet duya-
cağını söyledi. Ziyaret hediye 
takdimi ve hatıra fotoğrafları 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Başkanı Polat,
Vali Toprak’ı ziyaret etti

İran’da 18 Türk boyu var
Konya Aydınlar Ocağı’nın 

bu haftaki Selçuklu Salı Sohbet-
leri’nde, “Vefatının 30. Yılında 
Humeyni ve Devriminin 40. 
Yılında İran” konusu ele alın-
dı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Fars Dili ve Edebiya-
tı Bölümü Başkanı ve Mevlâna 
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ali Temizel, sözlerine 
“1979’daki İran Devrimi kendi-
liğinden olan bir şey değil. Kendi 
ülkemizde de sık sık yaşadığımız 
şeyler bunlar.  10, 20, 30 yıllık 
geçmişleri olan ve besleme-
si olan yapılardır, unsurlardır, 
hareketlerdir. İran’ın siyasi ya-
pısındaki değişiklikler hep bize 
benzer. Şunu söyleyeyim: İstan-
bul’da pişer, Tahran’a düşer ya-
hut da İstanbul’da pişer Tebriz’e 
düşer” diye başladı. 

TÜRKİYE – İRAN – 
AFGANİSTAN KORİDORU
Türk boylarından olan Ka-

çarlar hükümetinin 1925’te yı-
kılmasıyla birlikte İran coğraf-
yasında 1000 yıllık Türk soylu 
devletlerin de bittiğini kaydeden 
Prof. Dr. Temizel, Musaddık’tan 
sonra iktidara gelen Şah döne-
mindeki olaylar ile baskıları da 
anlattı. Şah iktidarının ayakta 
durmasında ve muhalefetin sus-
turulmasında önemli görevler 
üstlenen ve 1957’de kurulan 
SAVAK (Sâzmân-ı Ittılaâât ve 
Emniyyet-i Kişver) adlı istihba-
rat örgütünden de bahseden 
Temizel, Türkiye, İran ve Afga-
nistan koridoruyla ilgili şunları 
söyledi: “11 Şubat 1979’da İran 
Devrimi olur. Arkasından on bu-
çuk ay sonra 27 Aralık 1979’da 

Afganistan Sovyetler Birliği tara-
fından işgal edilir. Dokuz buçuk 
ay sonra da Türkiye’de 12 Eylül 
1980 askeri darbesi olur. Bun-
ların hiç birisi tesadüfi değildir. 
Asya’daki Türkiye, İran ve Afga-
nistan’a kadar uzanan koridoru 
dizayn etme hareketleridir bun-
lar. Arkasından hemen sonra da 
bizim haberimiz yokken 22 Eylül 
1980’de İran-Irak savaşı başlar.” 

‘FARSLARI AĞLATARAK 

YÖNETECEKSİN’
İran devriminin kıvılcımının 

1978’de Kum’da çıkan öğrenci 
olaylarıyla atıldığını belirten Te-
mizel, “Kum dünyada İran Dev-
rimi’nin temellerinin atıldığı ve 
başladığı kent olarak ünlenmiştir 
ve mollalar şehri veya Ayetul-
lahlar kenti olarak bilinir. Devri-
mi kuran ve koruyan mollaların 
tamamına yakını bu şehirde ye-
tişmektedir” dedi. Bir İngiliz’in 
“Farsları ağlatarak, Arapların da 
karnını doyurarak yöneteceksin” 
şeklindeki sözüne dikkati çeken 
Temizel, 1 Şubat 1979 tarihinde 
Humeyni’nin sürgünden İran’a 
dönmesiyle birlikte 53 yıllık Peh-
levî hanedanlığı ile 2500 yıllık 
monarşinin de sona erdiğini söy-
ledi.  
İRAN’DA 18 TÜRK BOYU VAR

Türkiye’nin, İran’daki yeni 
rejimi 13 Şubat 1979 tarihinde 
tanıdığını ifade eden Temizel, 
Türkiye ile İran arasındaki ilişki-
lerin 1908’lerin başında CENTO 

benzeri sekiz örgütün kurulma-
sıyla başladığını belirterek İran 
ekonomisinin çökmesine yol 
açan 1980-1988 yılları arasında-
ki İran-Irak savaşına da değindi. 

Temizel, İran’ın etnik yapısıyla 
ilgili olarak da şunları söyledi:

“İran etnik bakımından çok 
farklı grupların yaşadığı bir ülke. 
Biz Türkler açısından bakarsak 

İran’da 18 Türk boyu vardır. 
İran’da dört çeşit Türkçe lehçe-
siyle yayın (kitap, dergi, gazete) 
yapılıyor. Kürtler var, Farslar 
var, Lorlar var, Araplar var, Be-
lüşler var, Türkmenler var, Ha-
laçlar var, Kaşkaylar var, Azer-
baycan Türkleri var… “

HUMEYNİ’NİN VEFATI
RuhullahMusavi Humey-

ni’nin “İran İslam Devrimi’nin 
siyasî, hukukî ve ruhanî önderi” 
olduğunu ve “İran’da Muham-
med Rıza Pehlevî rejimine son 
verip İran İslam Cumhuriyeti-
ni kuran ve devrimden sonraki 
tüm dini yetkileri elinde tutan Şiî 
lider” olduğunu dile getiren Te-
mizel, “24 Eylül 1902’de İran’da 
Humeyn Köyü’nde doğan Hu-
meyni, 3 Haziran 1989’da Tah-
ran’da ölmüştür.” dedi.

İran’ın eğitim ile sosyal prob-
lemlerine de değinen Temizel, 
uyuşturucu kullanımının yaygın 
olduğunu, hava kirliliği sorun-
ları yaşandığını söyledi. Kadîm 
bir medeniyet olarak İran’ın 
entelektüel birikim sayesinde 
kültürünü dünyaya, uluslararası 
şiir yarışmaları ve sempozyum-
lar düzenleyerek, ayrıca sinema 
aracılığıyla duyurduğunu da dile 
getirdi. 

İl Halk Kütüphanesi’nde 
gerçekleştirilen sohbetten son-
ra Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Prof. 
Dr. Ali Temizel’e “Büyük Sel-
çuklu Mirası” adlı kitabı hediye 
etti. Sohbet, toplu çektirilen ha-
tıra fotoğrafıyla sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu toplanıyor
Bağımlılıkla Mücadele İl Ku-

rulu, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak başkanlığında toplanacak.

Toplumların en önemli so-
runlarından birisi haline gelen 
uyuşturucu, alkol, tütün, kumar 
ve teknoloji bağımlılığıyla müca-
dele amacıyla 2017 yılında Baş-
bakanlık genelgesi ile oluşturulan 
Bağımlılıkla Mücadele İl Kurul-
ları gerçekleştirdiği toplantılar-
la kurumlar arasında eşgüdüm 
sağlıyor. Kurullar, bağımlılıkla 
mücadeleye yönelik olarak ku-
rumlar arasında işbirliğini sağla-
mak, temel stratejileri ve eylem 
planlarını hazırlamak, onaylamak, 
gerektiğinde güncellemek ve uy-
gulanmasını takip edip değerlen-
dirmek gibi görevleri yerine geti-
riyor.

Önümüzdeki günlerde olağan 

gündemle toplanacak Bağımlılıkla 
Mücadele İl Kuruluna Konya Vali-
si Cüneyit Orhan Toprak başkan-
lık edecek. Konya Valiliğinde ger-
çekleştirilecek toplantıda; Konya 
İl Sağlık Müdürlüğünün genel bil-

gilendirmesi ve bir önceki toplan-
tıda alınan kararların değerlendi-
rilmesinin ardından Konya KTO 
Karatay Üniversitesi, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ile Konya 
İl Emniyet Müdürlüğünce birer 

sunum gerçekleştirilecek. Top-
lantı, kamu kurum ve sivil toplum 
kuruluşları yetkililerinin görüş ve 
önerilerinin alınmasının ardından 
sona erecek.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
tarafından düzenlenen Selçukya 
Sohbetlerinde bu hafta Geçmişten 
Günümüze Yunak ve Aşık Molla 
Rahim konuşuldu.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin yapmış olduğu açı-
lış konuşmasında; Yunak ilçesinin 
keşfedilmeyi beklenen saklı bir 
güzellik olduğunu ifade etti. Şahin, 
Yunak’ın bünyesinde farklı kültür-
lerin barındıran şirin ve yeşil bir 
ilçe olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün 
yapmış olduğu konuşmada do-
ğup büyüdüğü memlekete vefa 
göstermek adına yapmış olduğu 
araştırmaların  askerlik günlerinde 
başladığı ve askerliği Milli Savun-
ma Bakanlığı’nda yapması hasebi 
ile ilk olarak Çanakkale Şehidi de-
desinin arşiv kayıtları ile beraber 
Yunak ve Çeltik yöresinin Balkan, 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şe-
hit gazi envanterlerinin yanı sıra 
o döneme ait çeşitli verileri Yunak 

ve Çeltik Havalisi Şehit ve Gazile-
ri adında kitaplaştırdığını ve yine 
Geçmişten Günümüze Yunak adlı 
kitapla ilçenin tarihi kültürel ve 
sosyolojik durumunu anlatmaya 
çalıştığını ifade etti. Prof. Dr. Ürün, 
ilçenin yetiştirmiş olduğu önemli 
isimlerden Aşık Molla Rahim ve 
Şiirlerini inceleyen bir çalışmaya 
imza attığını dile getirdi.

Eski fotoğraflar ve arşiv kayıt-
ları ile Yunak’ı anlatan konuşmacı 
Ürün, yetkililere çağrıda bulunarak 

Yunak Karataş Mahallesinde giri-
şi bulunan yer altı şehrinin biran 
önce incelenerek turizme kazan-
dırılmasını talep etti. Erken Hris-
tiyanlık dönemine ait tahminen iki 
katlı olduğu sanılan yer altı şehri-
nin turizme kazandırılması halinde 
ilçenin ikinci bir Kapadokya olması 
ihtimaline dikkat çeken Ürün, Yu-
nak Belediyesi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Kültür Turizm Mü-
dürlüğü’ne de çağrıda bulundu.
n HABER MERKEZİ

Abdullah Büyük’ün kitaplarına yoğun talep
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Sel suları dağı taşı yerinden oynattı, büyük hasara yolaçtı!
Bir süredir yurt genelini 

etkisi altına alan yağışlardan, 
Konya ve bölgesi de nasibini 
alıyor. Yaklaşık 2 haftadır böl-
gede etkili olan yağmur, bazı 
olumsuzlukları da beraberin-
de getiriyor. Aniden bastıran 
ve sağanağa dönüşen yağmur, 
hayatı da olumsuz etkiliyor. 
Geçtiğimiz günlerde şehir mer-
kezinde Sille, Meram Dere baş-
ta olmak üzere çeşitli mahalle-
lerde su birikintileri ve küçük 
çaplı sel baskınları yaşanmıştı. 
Aynı şekilde Kulu, Cihanbeyli 
gibi ilçelerde de çeşitli sel bas-
kınları yaşanmıştı. Yağışların 
devam ettiği bugünlerde orta-
ya çıkan bu olumsuz manzara 
da sürüyor. Önceki gün akşam 
saatlerinde başlayan yağış bu 
kez de Meram’a bağlı Çomak-
lar Mahallesi’ni vurdu. Dağ-
lık bir bölgede olan mahallede 
yağmur bir anda sağanağa dö-
nüşünce, sel suları biranda ma-
halleye indi. Dağdan mahalleye 
doğru aniden gelen sel suları, 
dere yatağının taşmasına ne-
den oldu. Sel sularıyla birlikte 
mahalle sakinleri canlarını zor 
kurtarırken, mahallede 97 kü-
çükbaş hayvan telef oldu, tarım 
arazilerinde büyük çaplı hasar-
lar meydana geldi, bazı evler de 
çökme tehlikesiyle karşı karşı-
ya kaldı. Mahalleye ilk ulaşan 
AFAD ekipleri mahsur kalan 
bazı vatandaşları kurtararak 
güvenli bölgelere taşıdı. Ya-
şanan felaketin ardından yet-
kililer biran önce olay yerine 
giderek, hasar tespit çalışmala-
rına başladı. Yapılan çalışmalar 
neticelenince Çomaklar Mahal-
le sakinlerinin yaraları devlet 
eliyle sarılacak. 

DERE YATAĞI TAŞTI
Mahalle sakinlerinden alı-

nan bilgilere bölge bölgede son 
1 haftadır şiddetli yağış etkisini 
gösteriyor. Ancak önceki gün 
başlayan ve biranda sağanağa 
dönüşen yağmur, yaklaşık 1 
saat kadar yağmasına rağmen, 
sele neden oldu. Bölgede bulu-
nan ve dağlık araziden mahal-
leye doğru inen dere yatağı yo-
ğun sel sularını kaldıramayınca, 
taşkınlığa neden oldu. Biranda 
inen sel suları önünde ne varsa 
katarak çeşitli yıkımlara neden 
oldu. Sel sularıyla kayalıklar, 
taşlar ve bölgede bulunan bü-
yüklü küçüklü birçok malzeme 
dere yatağından aşağıya doğru 
sürüklendi. Sel sularının şidde-
tinden dolayı bazı evlerde de 
yıkımlar ve hasarlar meydana 
geldi. Ayrıca elektrik ve telefon 
direklerinden bir kısmı yıkıldı, 
bazı ağaçların kökünden sökül-
düğü görüldü.  

TARIM ARAZİLERİNDE 
BÜYÜK HASAR VAR

Dere yatağından mahalle-
ye oradan da tarım arazilerine 
inen sel suları, tarım arazile-

rinde de büyük hasara neden 
oldu. Bölgedeki ekili alanlar 
tamamen sular altında kaldı. 
Bunun yanında, mahallede bu-
lunan arı kovanları da selden 
zarar gördü. Tahribata uğrayan 
arı kovanlarındaki arıların hep-
si telef oldu. Mahsulün büyük 
bir bölümünün zarar gördüğü 
tarım alanlarıyla ve hayvan-
cılıkla ilgili zarar, Meram İlçe 
Tarım Müdürlüğü ekiplerinin 
çalışmaların ardından, ortaya 
konulacak.  

AFAD OLMASAYDI 
CAN KAYBI YAŞANABİLİRDİ! 
Ani sel baskınının yaşanma-

sı mahalle sakinlerini de hare-
kete geçirdi. Birbirlerine destek 
olan mahalle sakinleri, bazı va-
tandaşların sel sularına kapıl-
masını engellerken, mahallede 
bulunan küçükbaş hayvanların 
da sel sularından zarar görme-
mesi için birlikte mücadele etti. 
Mahalle sakinlerinden Mehmet 
Kabak ise belki de mahallelinin 
imdadına yetişen en önemli 
görevi üstlendi. Sel sularının 
geldiği gören Mehmet Kabak, 
mahallede cep telefonu çekme-
diği için yüksek bölgelere doğ-
ru gitti. Telefon çeken bir yere 
ulaşan Kabak, AFAD’ı arayarak 
mahallenin yaşadığı sıkıntıyı 
haber verdi. Böylece bölgeye 
kısa sürede ulaşan AFAD, sel 
nedeniyle mahsur kalan bir ço-
banı ve eşini kurtardı. Mahalle 
sakinlerinin de sel sularından 
etkilenmemesi için ekipler he-
men önlem aldı. 

YOLLAR TAHRİP OLDU, 
DİREKLER YIKILDI

Sel sularıyla yollarda büyük 
tahribatlar yaşandı. Parke taş-
ları yerinden sökülerek sürük-
lendi. Bölgedeki elektrik direk-
leri ve telefon direkleri de sel 
sularından nasibini aldı. Bazı 
direkler devrilirken, MEDAŞ 
ekipleri elektrikle ilgili herhan-
gi bir olumsuzluk yaşanmama-

sı adına çalışma başlattı. Me-
ram Belediyesi ekiplerinin de 
yollarda yaşanan tahribatları 
gidermek adına çalışma yapa-
cağı bildirildi. 

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ
Olayın yaşanmasından kısa 

süre sonra alınan ihbar üzerine 
AFAD’ın bölgeye ulaşmasının 
ardından, ilgili diğer kurumlar 
da bölgeye hareket etti. Me-
ram Kaymakamı Resul Çelik, 
Meram Belediye Başkan Yar-
dımcısı Yusuf Yöreli, Meram 
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkili-
leri, MEDAŞ yetkilileri, diğer 
ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcileri bölgeye giderek in-
celemelerde bulundu. Yapılan 
incelemelerin ardından ilgili 
tüm kurumlar, kendi alan ve 
sorumluluklarına yönelik rapor 
tutacağı, mahallelinin zararla-
rının tespit edilmesinin ardın-
dan gerekli yardımların yapıla-
cağı bildirildi. 
AFAD HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞTI 

Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, 
Yenigün Gazetesi’ne bölgede 

yaptıkları incelemeler ve çalış-
maları değerlendiren bir açıkla-
ma yaptı. Yaşanan elim olayın 
neticesinde herhangi bir can 
kaybının yaşanmamasının se-
vindirici olduğunu belirten To-
sun, olayın haberinin alınma-
sının ardından bölgeye AFAD 
ekiplerinin hızlı bir şekilde 
ulaştığına dikkat çekti. “Müda-
hale ekibimiz geldiler ve bura-
dan bir çobanı ve hanımını kur-
tardılar ama maalesef selden 
etkilenen küçükbaş hayvanları 
kurtaramadık” diyen Tosun, 
sel sonucu yaşanan zararla il-
gili şu bilgileri verdi, “Meram 
İlçe Tarım Müdürlüğü ekip-
lerimiz telef olan hayvanlarla 
ilgili tespitlerine devam edi-
yor. 6 tane konutta zarar tespit 
edildi. Burada da mühendisler 
tarafından hasar tespit çalış-
maları devam ediyor. Meram 
İlçe Tarım Müdürlüğü’nce ta-
rım arazilerdeki hasar tespit 
çalışmaları yine devam ediyor. 
Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge 
Müdürlüğü’nce buradaki dere-
nin temizlenmesi ve ıslah çalış-

maları devam edecektir.”
CAN SUYU VERİLECEK

Tosun, ilgili kurumların 
kendi alanlarında yaptıkları 
hasar tespit çalışmalarının ar-
dından, mahalle sakinlerinin 
zararlarına yönelik yardımlar 
konusuna da açıklık getirdi. 
“Vatandaşlarımıza gerekli can 
suyu nispetinde bir şeyler ve-
rilecektir” diyen Tosun, “Yine 
mağdur olan varsa ki burada 
mağdur olanlar yakınlarına 
yerleşti. Biz misafirhanelere de 
yerleştirebiliyoruz. Barınmayla 
ilgili iaşeyle ilgili vatandaşları-
mızın her konuda yanındayız. 
Burada iyileştirilme çalışmaları 
yapılacak. Altyapı çalışmaları 
yapılacak. Meram Belediyesi 
bozulan yolları tamir edecek. 
Selden dolayı zarar gören evler 
konusunda gerekenler de yapı-
lacak” ifadelerini kullandı. 

GEREKLİ ÖNLEMİ ALMAK 
DURUMUNDAYIZ

AFAD Konya İl Müdürü Yıl-
dız Tosun, yaşanan afetlerle il-
gili alınacak önlemler konusun-
da da değerlendirmeler yaptı. 
Tosun, “Bütünleşik afet yöne-
timi sistemi dediğimiz sadece 
kriz halinde afetlerin yönetil-
mesi değildir. Sonrasında iyi-
leştirme çalışmasıdır öncesinde 
ise planlama, hazırlık ve zarar 
azaltma çalışmalarıdır. Öncesi-
ne risk azaltma çalışmaları de-
riz sonrasına ise kriz yönetimi 
deriz. Riskleri iyi bir şekilde yö-
netelim ki kriz yönetimine daha 
az ihtiyaç duyalım. Tabi ki do-
ğal afetlerin nerede ne zaman 
ne şiddette olacağını öngöre-
miyoruz. Fakat biz insanlar ola-
rak, kurum ve kuruluşlar olarak 
önce tedbirimizi alacağız. Daha 
sonra ise tevekkül edeceğiz. 
Tedbir gerçekten çok önemli. 
Bunu devlet olarak, vatandaş 
olarak hepimizin sorumluluğu-
dur. Allah afet vermesin” ifa-
delerini kullandı. 

BÖLGENİN İLETİŞİM 
SORUNU ÇÖZÜLMELİ 

Çomaklar Mahallesi’ne yar-
dım etmek amacıyla mahalleye 
gelen aynı bölgedeki Kayadibi 
Mahallesi’nin muhtarı Ahmet 
Çelik, yaşanan üzücü olayla 
ilgili açıklamalarda bulundu. 
Mahallelinin sel yaşanırken 
birbirlerine yardımcı olmaları-
nın büyük felaketleri önlediği-
ni vurgulayan Çelik, “Burada 
komşular olmasaydı 600-700 
koyun sele kapılıp gidecekmiş. 
Mal sahibinin malından ha-
beri yok. Torunları, çocukları 
kurtarayım derken evinin su 
dolduğundan haberi yok. 700 
koyun varmış ağılda. Komşular 
o koyunları kurtardı. Su buraya 
hortum şeklinde inmiş. Burada 
iletişimle ilgili bir sorun var. 
Burayı kurtaran bir şahıs var. 
Hayvanlarını yayıyormuş. Bu 
arkadaşımız seli görünce iyi ki 
akıl etmiş ki, yukarıya çıkmış 
ve telefon çeken bir yer bulun-
ca AFAD’ı aramış. Böylelikle 
AFAD geliyor. Yoksa burada 
can kayıpları da yaşanabilirdi.  
Sadıklar’da, Çomaklar’da tele-
fon çekmiyor. Bu nedenle bu-
radaki iletişim sorununun biran 
önce giderilmesi gerekiyor. Bu 
konu çok önemli.”

BÖLGEDEKİ ÇAYIN 
AÇILMASI GEREKİYOR 

Mahalle sakinlerinden Ali 
Küçük, sel felaketi ve ortaya 
çıkan zararla ilgili bilgiler ver-
di. Bir mahallelinin 700 küçük-
baş hayvanını telef olmaktan 
kurtardıklarını belirten Küçük, 
şunları söyledi, “Komşumuzun 
700 koyunu vardı. Bu hayvan-
lar ağıldaydı. Baktık sel suları 
geliyor o hayvanları kurtarmak 
istedik. Kendimizi de riske at-
tık. Çatı çökme riski vardı, su-
ların içeriye girme riski vardı. 
Onları az bir kayıpla kurtardık. 
Ben kendim de Konya’da yaşı-
yorum fakat buralıyım buraya 

yatırım yaptım. Tarlam var bu-
rada ürünlerim vardı. Sebze-
meyve vardı tarlada. Ben arazi-
yi inceleyip geliyorum.  Birkaç 
komşunun yerine de baktım. 
Çok zarar var. Burada bir su-
yumuz var, çay. Bu çay daralı-
yor, tamirat olmuyor. Buranın 
açılması gerekiyor. Su akıp 
gitmiyor. Bu kanalın açılması 
gerekiyor. Yoksa her yıl böyle 
zararla karşılaşırız. Bu mahalle 
gariban bir mahalle. Bu tarla-
dan ne kaldırdık onun peşinde-
yiz. Allah’tan gelen bir şey ama 
imkan varken yapılmayınca 
böyle sorunlar ortaya çıkıyor. 
Devletimiz bizi boş çevirmez. 
İmkansız diye bir şey yok. Bu-
gün Kaymakamımız, AFAD bu-
radaydı.”

DAHA ÖNCE BÖYLE 
BİR ŞEY GÖRMEDİ

Mahalle sakinlerinden 77 
yaşındaki Ayşe Türlü de, sel 
felaketinden çok korktuğunu 
söyledi. Bölgede daha önce 
böyle bir olayı hiç görmediğini 
bildiren ve gözyaşlarına hakim 
olamayan Türlü, “Burada böy-
le şeyler olmazdı. Su bir anda 
dağdan indi geldi. Evimin bo-
yuna kadar çıktı, neredeyse 
içeriye girecekti su. Çok kork-
tum, suyun içinde kalacağım 
diye yardım istedim. Ben yalnız 
yaşıyorum. Eve su girmedi, ca-
nımıza da bir şey olmadı ama 
arkada evin bir kısmında çö-
küntüler olmuş. Orada odunlu-
ğum vardı, içinde odun kömür 
vardı. Sel suyu odunu kömürü 
ne varsa götürmüş gitmiş. Çok 
üzüldüm, nasıl yapacağız, kışın 
ne yakacağız kara kara düşünü-
yorum” diye konuştu. Mahalle 
sakinlerinden Mehmet Şimşek 
de evinde büyük zarar oldu-
ğunun bilgisini verdi. Şimşek, 
“Sel suları evimin bir kısmını 
götürdü gitti. Burada kap, ka-
cak, erzaklarım vardı. Sel su-
larının gelmesiyle işte bu hale 

geldi. Sular bu bölümde ne 
varsa götürmüş. Canımıza bir 
zarar gelmedi ama mal y önün-
den zararımız var” dedi. 

MERAM BELEDİYESİ 
SEFERBER OLDU 

Meram Belediyesi Ekipleri 
de, Konya Büyükşehir Belediye-
si ekipleri ile birlikte Çomaklar 
Mahallesi’nde yaşanan yoğun 
sağanağın ardından meydana 
gelen su baskını ve sel felake-
tine anında müdahale etti. Bazı 
vatandaşların dağlık alanlarda 
mahsur kaldığı olayda bazı en-
gelli ve hasta vatandaşlar da 
zor anlar yaşadılar. Belediyeye 
ait kamyon, loder ve kepçe-
lerle vatandaşın yanında yer 
alan ekipler, AFAD ekipleri ile 
birlikte zor durumda kalan va-
tandaşların yardımına koştu.  
Meram Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri sel felake-
tinin hemen ardından ulaşımda 
bir aksama yaşanmaması için 
önlem alırlarken Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler de maddi hasara neden 
olan su baskınlarının yaralarını 
sarmak için ise seferber oldu. 

VATANDAŞLARIMIZIN 
YANINDAYIZ 

Çomaklar Mahallesinde ya-
şayanlara ‘Geçmiş Olsun’ di-
leklerini ileten Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, su 
baskını ve sel felaketi yaşanır 
yaşanmaz belediye ekiplerinin 
vatandaşın yardımına koştu-
ğunu belirterek, “Çomaklar 
Mahallemizde aniden bastıran 
sağanak yağmur ardından su 
baskını ve sel oluşmuştur. Ar-
kadaşlarımız, baskın yaşanır 
yaşanmaz bir acil müdahale 
ekibi oluşturarak vatandaşları-
mızın yardımına koştular. Çok 
sayıda araç ve iş makinesi ile 
bölgede zararın büyümeme-
si ve hayatın bir an önce nor-
male dönmesini sağlamak için 
canla başla mücadele ettiler. 
Sel sularının meydana getir-
diği olumsuzluklar ve su bas-
kınlarına karşı ekiplerimiz ön-
celikle önleyici tedbirler almış, 
baskının ardından da yaraların 
sarılması amacıyla çalışmala-
rını tüm gece ve gün boyunca 
devam ettirmişlerdir. Belediye-
miz, her durumda olduğu gibi 
bu olayda da vatandaşımızın 
yanında yer almıştır ve bundan 
sonra da yanlarında yer almaya 
devam edecektir. Mahalle sa-
kinlerimiz rahat olsun. Tekrar 
yaşanmasını arzu etmediğimiz 
bu doğa olayının sebep olduğu 
yaraların sarılması için Meram 
Belediyemiz ve devletimizin 
diğer kurumları ile hemşehrile-
rimizin yanındayız ve kendile-
rine her türlü desteği de vere-
ceğiz. Hepimize geçmiş olsun” 
diye konuştu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK /
RASİM ATALAY

Meram İlçesi’ne bağlı Çomaklar Mahallesi’nde etkili olan yağış sağanağa dönüşünce sel felaketi de beraberinde geldi. Yaklaşık 1 saat yağan 
sağanak yağmurun ardından dağdan mahalleye doğru inen sel suları, dere yatağının taşmasıyla felaketi beraberinde getirdi

Yaşanan üzücü olayda mahallede bulunan 6 evde maddi hasar meydana geldi. Sel suları 97 küçükbaş hayvanın da telef olmasına neden oldu. Tarım 
arazilerinin de büyük zarar gördüğü mahallede, ilgili kurum ve kuruluşlar hasar tespit çalışması yapıp, mahalledeki yaralar sarılacak 

Sel suları irili ufaklı birçok taş ve kaya parçasının sürüklenerek mahalleye dağılmasına neden oldu. Sel nedeniyle 6 ev hasar gördü.

Telefon ve elektrik direkleri yıkıldı.

Sel suları tarım arazilerine de zarar verdi.

Arı kovanları sel sularıyla tahrip oldu.

Üzücü olayın ardından Meram Kaymakamı Resul Bolat, AFAD, Meram Belediyesi, 
Meram İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve ilgili birimler bölgede incelemelerde bulundu.

Yıldız Tosun

Sel suları altyapıyı ve yolları tahrip etti.

Sel felaketinden en çok zarar gören mahalle sakinlerinden 
Ayşe Türlü ve Mehmet Şimşek, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Türlü ve Şimşek, zarar gören evleri için devletin el uzatmasını bekliyor.

Sel suları mahallede bulunan 97 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

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, 

 

Müflisin Adı ve Adresi       BİRCAN EROL T.C. 12836663106
Yukarıda adı ve soyadı yazılı müflis   şahıs hakkında Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 18/06/2007 
tarih, 2007/447 Esas, 2007/714 Karar 26/45/ ve 04/07/2007 gün 2007/494 esas- 2008/445 karar sayılı 
kararları ile iki defaiflas kararı verilmiş ve bu kararlar 26/12/2007 - 13/08/2008 tarihlerinde kesinleşmiştir. 
Daha evvelce verilen iflas kararları Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/447 esas- 2007/714 
kararsayılı mahkeme ilamı ile 29/04/2019 tarihinde iflasın kapatılmasına karar verilmiştir. Mahkeme 
kararının 29/05/2019 kesinleşmesi üzerine veİc.İf.K.nun 254. maddesi gereğince Borçlu Olarak 
Kapanmasına (Kapatılmasına) karar verilmiştir. İc.İf.K.nun 166.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
(İc.İf.K.254)

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2016/6 İFLAS
İFLASIN KAPANMASINA İLİŞKİN İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1014768
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Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’nın anısına düzenlenen ve bu yıl 60.’sı gerçekleştirilecek 
olan Nasreddin Hoca Şenliği’nde, Temsili Nasreddin Hoca’lık görevini Şoray Uzun yerine getirecek

Temsili Nasreddin 
Hoca Şoray Uzun oldu

Bu yıl 60.’sı düzenlenecek 
olan Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği’nde Temsili 
Nasreddin Hoca’lık görevini Şo-
ray Uzun üstlenecek. 

Akşehir Belediyesi tarafın-
dan Nasreddin Hoca’nın anısına 
düzenlenen ve bu yıl 60.’sı ger-
çekleştirilecek olan Nasreddin 
Hoca Şenliği’nde, Temsili Nas-
reddin Hoca’lık görevini bugü-
ne kadar; Erol Günaydın, Levent 
Kırca, Ferhan Şensoy, Abdullah 
Şahin, Mert Ali Başarır, Kadir 
Çöpdemir, Hasan Kaçan, Ha-
lit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk 
Koray, Deniz Oral, Rasim Özte-
kin, Münib Engin Noyan, Hüse-
yin Goncagül, Ahmet Yenilmez, 
Metin Şentürk gibi birçok ünlü 
ismin yanı sıra Mehmet Turgut 
(Bodi Mehmet), Lütfi Ökesli, Os-
man Ongun, Erdoğan Özbakır, 
Selim Güvendik gibi Akşehirli 
değerli isimler de üstlenmişti. 
Son olarak Sanatçı Metin Şen-
türk’ün üstlendiği bu görev için 
Şoray Uzun’a teklif götürüldü. 

Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, İstanbul’da sa-
natçı Şoray Uzun’la buluşarak 
Nasreddin Hoca’nın kavuğunu 
ve cübbesini sanatçıya takdim 
etti. Başkan Akkaya yaptığı 
açıklamada, “Akşehirimizde bu 
yıl Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliğimizin alt-
mışıncısı gerçekleştireceğiz. 
Bilindiği üzere her yıl değerli 
bir sanatçımızı temsili Nasred-
din Hoca olarak Akşehirimizde 
ağırlıyoruz. Bu yıl temsili Nas-

reddin Hoca olarak da Şoray 
Uzun Beyefendiyi davet ettik, 
sağ olsunlar kendileri de bu gö-
revi kabul ettiler ve onur duy-
duklarını ifade ettiler. İnşallah 
5-10 Temmuz’da Dünyanın 
Ortasında Nasreddin Hoca Şen-
liklerimizde, Akşehirimizde 
temsili hoca olarak Şoray Uzun 
Bey görev alacak. Ben kendile-
rine bu davetimiz kabul ettikleri 
için teşekkürlerimi sunuyorum. 
Şenliklerimizde buluşmak üzere 
herkesi şenliğimize davet ediyo-
rum” diye konuştu. 

Sanatçı ve sunucu Şoray 
Uzun da yaptığı konuşmada ha-
yalindeki en önemli davetin bu 
olduğunu belirterek, “Başka-
nımız nezaket örneği gösterdi. 

Ben bu daveti aldığımda açık-
çası inanamadım çünkü meslek 
hayatım boyunca almak istedi-
ğim teklif buydu. Her aslanın 
gönlünde bir yiğit yatar. Yaş 52 
hatta 52’yi de doldurdum. Bu 
yaşıma kadar yapmak istediğim, 
en çok olmak istediğim şeyler-
den bir tanesi Hoca Nasreddin 
olmaktı. Altmışıncı sene bu 
bize nasip oldu. İlk kimin aklına 
geldi bilmiyorum? Allah ondan 
razı olsun. Çok büyük bir onur. 
İnşallah layıkıyla yapmaya çalı-
şacağım. Buraya gelirken hanım 
‘kime görüneyim kime görün-
meyeyim?’ dedi. Ben de dedim 
ki devamı şenliklerde artık. 
Efendim herkesi 5-10 Temmuz 
arası Konya Akşehir’de, dünya-

nın tam orta yerinde Nasreddin 
Hoca Şenliklerimize bekliyo-
ruz. Beraber güleceğiz, eğlene-
ceğiz, İnşallah 5 gün boyunca 
çok güzel vakitler geçireceğiz. 
Nasreddin Hoca olmak çok bü-
yük bir onur. Tekrar tekrar te-
şekkür ediyorum, bunun tarifi 
imkansız. Yani uluslararası bir 
festivalde ödül alsam inanın bu 
kadar sevinmezdim. Çok büyük 
bir onur. Benim çocuklarıma 
anlatacak çok şeyim vardı, ar-
tık torunlarıma anlatacak da bir 
onur var meslek hayatımda. Çok 
teşekkür ediyorum. Bir sürp-
rizim daha olacak onu da artık 
Akşehir’de şenliklerde söyleye-
yim” dedi.
n İHA

Aksaray’da kamyonete yük-
lediği aşırı saman balyaları ile 
karayolu trafiğinde seyreden 
sürücü hem kendi canını, hem 
de diğer sürücülerin canını hiçe 
saydı. Kamyonet sürücüsü çok 
geçmede polis ekiplerince dur-
durularak cezai işlem uygulandı. 
Aksaray’da kamyonetinin kasası-
na yüklediği aşırı saman balyası 
ile karayolu trafiğinde kuralları 
hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde 
seyreden sürücü polis ekiplerin-
den kaçamadı. Kamyonetin ka-
sasından sarkan ve trafikte ciddi 
bir tehlike oluşturan kamyonet 
sürücüsü, hem kendi canını hem 
de diğer sürücülerin ve yolcu-

ların canını hiçe sayarak trafik-
te seyretti. Amatör bir kamera 
tarafından çekilen görüntüler 
tehlikenin boyutunu da gözler 
önüne sererken, kısmen arka ışık 
donanımları da yanmayan kam-
yonet sürücüsü Aksaray-Adana 
Karayolunda polis ekiplerince 
durduruldu. 51 KP 806 plaka-
lı kamyonetin sürücüsü Bekir 
A.’ya (56) ‘Yükü tehlikeli ve ted-
birsiz şekilde yüklemek ve trafik-
te seyretmek’ ihlalinden 225 TL 
para cezası kesildi. Polis ekipleri 
tarafından yük düzeltildikten ve 
kasaya çadır çektirildikten sonra 
sürücü bırakıldı. 
n İHA

Karaman’da bir büyükbaş 
hayvan çiftliğinin deposundaki 
saman balyalarının tutuşma-
sı sonucu çıkan yangın maddi 
hasara neden oldu. Yangında 
traktörle, yem karma makinesi 
yanarak kullanılamaz hale gel-
di. Yangın, Karaman’ın merkeze 
bağlı Ortaoba köyünde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, iki 
kardeşe ait olduğu öğrenilen bü-
yükbaş hayvan çiftliğinin depo-
sundaki saman balyaları henüz 
bilinmeyen bir nedenle tutuştu. 
Saman balyalarının yandığını 
gören çiftlik çalışanları hemen 
itfaiyeden yardım istedi. Yangın 
mahalline gelen itfaiye ekipleri, 
yangına müdahale etti. İtfaiyenin 
1 saatlik çalışması sonucu yangın 
kontrol altına alınarak söndürül-
dü. Yangında saman balyaları-

nın yanında bulunan traktörle, 
yem karma makinesi yanarak 
kullanılamaz hale geldi. Yangı-
nın çıkış sebebi araştırılıyor. Öte 
yandan, Karaman Ziraat Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Bayram da, yangının çıktığı 
büyükbaş hayvan çiftliğinde in-
celemelerde bulunarak, işletme 
sahibi kardeşlere geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu. Bayram, 
“Büyükbaş hayvan çiftliğimizde 
gece çıkan yangın ucuz atlatıl-
mış. Bizi en çok sevindiren ise 
üzücü bir durumun yaşanma-
masıdır. Yangında bir traktör ile 
bir yem karma makinesi yanarak 
kullanılamaz hale gelmiş. Allah 
beterinden korusun. Buradan 
çiftlik sahibi kardeşlerimize geç-
miş olsun diliyorum” dedi.
n İHA

Aşırı saman yüklü 
kamyonet tehlike saçtı

Çiftlikte çıkan yangın
maddi hasara yol açtı

Beyşehir Gölü’nde tatlı su 
ürünleri avcılığı yaparak geçimini 
sağlayan balıkçılar, uzun zaman-
dan beridir hayali ve beklentileri 
olan yüzer iskelelerine Beyşehir 
Belediyesi sayesinde kavuştu.

Beyşehir Belediyesi kademe-
lerinde üretilen iki yüzer iskele, 
yapımı tamamlandıktan sonra ba-
lıkçıların göl kıyısındaki limanları-
na indirildi. Beyşehir’de jandarma 
burnu olarak bilinen kesimde ve 
İçerişehir Mahallesi’ndeki Soğla 
bölgesinde avcıların liman olarak 
kullandığı kesimlerde kıyıya yer-
leştirilen yüzer iskeleler bundan 
böyle balıkçılara hizmet vermeye 
başlayacak. Beyşehir Belediye Baş-

kanı Adil Bayındır, Beyşehirli balık-
çılardan gelen bu yöndeki istek ve 
talepler üzerine kurum olarak ha-
rekete geçerek çalışma başlattık-
larını belirterek iki yüzer iskelenin 
kademede görev yapan personel 
tarafından imal edilerek göl kıyı-
sındaki limanlarına indirildiğini be-
lirtti. Bayındır, yeni av sezonundan 
itibaren balıkçılara hizmet verecek 
olan iskelelerin balıkçı camiasına 
hayırlı olması dileğinde bulunarak, 
“Balıkçı hemşerilerimize yeni av 
sezonunun bereketli ve bol kazanç-
lar getirmesini diliyorum.”dedi.

Beyşehir Su Ürünleri Koopera-
tifi Başkanı Hasan Kurt da, yaptığı 
açıklamada, kooperatif olarak göl-

de balıkçılık yapan meslektaşla-
rıyla birlikte Belediye Başkanı Adil 
Bayındır’dan ihtiyaçları olan gezer 
bir iskele talebinde bulunduklarını 
hatırlatarak, “Yıllardır süregelen 
bir liman sıkıntımız vardı. Bundan 
önceki dönemlerde yetkililere defa-
larca duyurduk, milli parklar ve sit 
alanından dolayı sıkıntı olduğunu 
beyan ettiler.Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır göreve başladıktan 
sonra da kooperatif olarak ve ba-
lıkçılar olarak bu sıkıntımızı anlat-
tık. Kendisi pratik çözüm olarak 
dubalarla bu sorunu çözeceğini ve 
yeni av sezonuna yetiştireceğini 
belirtti. Şu anda da sağolsun iske-
lelerimizi limanlarımıza koyduk ve 

bu hizmetten duyduğumuz mem-
nuniyeti dile getirmek istiyoruz.
Balıkçılarımız daha önce iskele ol-
madığı için avcılık faaliyetlerinde 
güçlükler yaşıyordu. Başkanımız 
bu talebimizi geri çevirmeyerek 
beklentilerimizin de üstünde bu 
yüzer iskeleleri yaptırarak gölümüz 
avcılarının hizmetine sunmuştur. 
Balıkçılarımız artık rahat bir şe-
kilde limana tekneleriyle yanaşıp 
rahatlıkla balıkları indirebilir ve çı-
karabilir. Başkanımıza ve Beyşehir 
Belediyesi personeline bu hizmet-
lerinden dolayı kooperatifimiz ve 
balıkçılarımız adına teşekkür edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Balıkçıların yüzü yüzer iskeleyle güldü

Huğlu, geleneksel atış müsabakalarına hazırlanıyor
Beyşehir’e bağlı dünyaca 

ünlü av tüfeği üretim merke-
zi Huğlu Mahallesi’nde 27-28 
Temmuz tarihlerinde bu yıl 
6’ncısı yapılacak “Geleneksel 
Huğlu Tek Kurşun Atış Mü-
sabakaları” öncesinde, ma-
hallede faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları ilçe mer-
kezinde düzenlenen istişare 
toplantısında bir araya geldi. 
Toplantıda, temmuz sonunda 
yapılacak etkinliğin yanı sıra 
av tüfeği sektörü ve savunma 
sanayisine yönelik yürütülen 
proje ve çalışmalara ilişkin ko-
nular da ele alındı.

Huğlu Kültür ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Nail Gök-
haba, toplantının ardından ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, 
mahallenin geleneksel hale 
getirdikleri dev organizasyona 
hazırlandığını belirterek, şöy-
le konuştu: “Türkiye’deki tüm 

avcı ve atıcılarımız bu tarihe 
kilitlenmiştir. Bölgesel olarak 
Beyşehir’in kalkınması, Huğ-
lu’nun markasına marka değeri 

katılması için 5 yıldır gerçekleş-
tirdiğimiz bu organizasyonu bu 
yıl da hayırlısıyla tamamına er-
dirmeyi hedefliyoruz. Huğlu’da 

adeta bir festival havasına bü-
rünen bu organizasyonumuzun 
kapsamı giderek genişliyor ve 
Huğlu markasına da yakışır bir 

organizasyon haline bürünüyor. 
Geçen yıl 34 ilden 500 farklı 
atıcımızın katılımıyla bu orga-
nizasyonu yapmıştık. Etkinliğe 

40 gün var, katılım noktasında 
bugünlerde yoğun bir telefon 
trafiği yaşıyoruz. Organizasyonu 
en güzel şekilde yapmayı arzu 
ediyoruz. Huğlu’nun marka de-
ğerine marka katacağımıza ina-
nıyorum.”

Huğlu Silah Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği Başkanı İr-
fan Usta da bir araya geldikleri 
dernek üyesi firmaların sahipleri 
ve temsilcileriyle yöredeki ihra-
cat kapasitesinin el birliği ile na-
sıl artırılabileceği konularının da 
ele alındığını ifade etti.

Toplantıya, Gökhaba ve Us-
ta’nın yanı sıra Huğlu Av Tü-
fekleri Kooperatifi Başkanı Naci 
Tanık, Huğlu Avcılar ve Atıcılar 
Kulübü Başkanı İsmail Kara, 
Huğlu Mahallesi Muhtarı Meh-
met Harman, dernek üyesi silah 
firmalarının sahipleri ve temsil-
cileri katıldı.
n AA
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Seydişehir’de engellilere pozitif ayrımcılık
Seydişehir Belediyesi tarafın-

dan ücretli otoparklarda engelli 
sürücüler için araç park yerleri be-
lirlendi. 

Engelli sürücülerin araçlarını 
park edebilme konusunda trafik-
teki yaşadıkları sorunu ortadan  
kaldırmak amacı ile Seydişehir Be-
lediyesi yeni bir uygulamaya imza 
attı. Belediye tarafından Seyitharun 
Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Atatürk 
Caddesi ve Sadi Irmak Caddele-
rinde engelli araçları için otopark 
yerleri  belirlendi.Belirlenen bu 
yerlere  engelli sürücüler araçlarını 
park edebilecek. Seydişehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, günlük 
hayatta  birçok zorlukla karşılaşan 
engelli bireylerin resmi kurumlara 
ve bankalara ulaşılabilirliklerini ko-

laylaştırmak amacı ile araç parkları 
konusunda sorun yaşamamaları 
için yeni bir çalışma başlattıklarını 
kaydetti.

Engelli araç park yerleri ko-
nusunda gerekli çalışmaların ya-
pıldığını kaydeden Başkan Tutal, 
“Toplumun yüzde 12’sini oluştu-
ran engelli kardeşlerimizin sosyal 
ve ekonomik hayata katılımı için  
özel proje ve çalışmalar yapıyoruz. 
Bugüne kadar birçok engelli kar-
deşimize yönelik çalışmalar yaptık. 
Yaptığımız her çalışmamızda en-
gelli kardeşlerimizi unutmuyoruz.
Engelli kardeşlerimizin  sorunlarına 
sahip çıkmak, sorunlarını ortadan 
kaldırmak, mutlu bir yaşam sür-
meleri için görev ve sorumluluk-
larımızın bilincindeyiz “ dedi. 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun 37’inci ve 
44’üncü maddesi ve  hazırlanan 
yönetmeliğe göre otopark alanla-
rında 20 araçta 1 araçlık, yüzde 5 
oranında bölümün  engellilere ay-
rılmış olması gerektiğini kaydeden 
Başkan Tutal; yaptığımız çalışma 
ile engelli kardeşlerimiz Trafik tes-
cilden alacakları engelli park kartı 
ve ruhsat fotokopisi ile ilgili park 
görevlilerine sistemden işleterek 
işaretlenen yerlere araçlarını park 
edecekler. Diğer yandan araç sürü-
cülerimizin çizilen engelli park yer-
leri, engelli rampaları ,yaya kaldı-
rımları  ve  engelli geçişlerine araç 
parkı yapmayarak kardeşlerimize  
kolaylık sağlamalarını rica ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, Konya’da meydana ge-
len dolu ve sel felaketi neticesinde, 
Konya’nın birçok bölgesinde binler-
ce hektarlık tarım arazisinin hasar 
gördüğünü ve çiftçilerin zararının 
karşılanması amacıyla Tarım Bakanı 
Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi 
verdi. Yokuş, Konya’da yaşanan afet 
neticesinde mağdur olan çiftçilere 
devlet desteğinin bir an önce sağ-
lanması gerektiğini ifade etti.

Yokuş, “Konya ilimizin genelin-
de olumsuz hava koşullarının mey-
dana getirdiği dolu ve sel felaketleri 
çiftçilerimizi ve üreticilerimizi mağ-
dur etmiştir. Yaşanan afet netice-
sinde Konya’da 17 ilçeyi vuran ve 
başta Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük, 
Bozkır, Akören, Meram, Selçuklu, 
Karatay, Sarayönü, Cihanbeyli, Ka-
dınhanı, Çumra, Kulu bölgelerinde 
etkili olan dolu yağışından 155 bin 
dekarlık alan hasar görmüş, yakla-
şık 57 milyon TL zarara uğramıştır. 

Bilindiği gibi, çiftçilerimiz ağır girdi 
maliyetlerine rağmen sebze ve mey-
ve ekimi yapmaktadır. Yaşanan afet 

sonrasında, henüz hasada dahi baş-
lamayan çiftçilerimiz büyük kayıp ve 
zarara uğramıştır. Zarara uğrayan 

çiftçilerimize devlet desteği bir an 
önce sağlanmalıdır” dedi.

TARIM SİGORTASI OLMAYAN 
ÇİFTÇİLERE DE DESTEK SAĞLANMALI

Tarım sigortası olmayan çiftçile-
re de destek sağlanması gerektiğini 
ifade eden Yokuş, “Çiftçilerin girdi 
maliyetleri oldukça yüksek. Buna 
rağmen çiftçiler tarlalarını boş bırak-
mayarak üretim yapmaya çalışıyor. 
Girdi maliyetlerini zor karşılayan bir-
çok çiftçi de Tarım Sigortasını yap-
tıramıyor. Yaşanan afet sonrasında 
maliyet nedeniyle sigorta yaptıra-
mayan çiftlerimize de destek sağlan-
malıdır. Bunun yanın da çeşitli ban-
kalardan kredi çeken çiftçilerimizin 
yükünü hafifletecek yapılandırma 
çalışmaları olması gerekiyor. Devle-
timizin, zor şartlara rağmen tarlasını 
ekerek üretim yapmaya çalışan çift-
çilerimize destek olarak zararlarının 
karşılanacağını umut ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de baskınlara
anında müdahale edildi

Kulu Sanayi Sitesi’nde
altgeçit inşaatı başladı 

Küpe Dağı Termal
Köyü inşaatı yükseliyor

Ereğli Belediyesi ekipleri, şid-
detli yağmurun su baskınlarına se-
bep olduğu mahallelerde harekete 
geçerek, mağduriyetleri en aza 
indirdi. Çalışmalarla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Ereğli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
“Şehrimizde rahmetin bol ve şid-
detli yağışların olduğu bir dönemi 
yaşıyoruz. Rabbim rahmetinden 
bizi mahrum eylemesin inşallah. 
Bu şiddetli yağışlar elbette bazı 
olumsuzlukların yaşanmasına da 
sebep olabiliyor. Bu noktada va-
tandaşlarımızdan gelen ihbarlarla 
ekiplerimiz anında olay yerine in-

tikal ediyor ve vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması için yoğun çaba 
gösteriyor. Çalışmalarda Acıkuyu 
ve Yellice Mahallemizde meydana 
gelen su baskınları ve oluşan oyuk 
kontrol altına alınmıştır. Vatandaş-
larımızın mağduriyeti giderilerek 
huzura ve mutluluğa kavuşmaları 
sağlanmaktadır. Gece geç saatler-
de özveri ile çalışan ekip arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyor, şiddetli ya-
ğıştan dolayı mağdur olan Acıkuyu 
ve Yellice Mahallesindeki hemşeh-
rilerimize geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum” ifadelerini kullandı.
n İHA

Kulu ilçesinde, Sanayi Site-
si Kavşağında yaşanan kazaların 
önüne geçilebilmesi amacıyla, alt 
geçit çalışmalarına başlandı. 

Kulu ilçesi Katır Tepesi mevki-
sinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşa-
ğında yaşanan ölümlü, yaralanmalı 
ve maddi hasarlı trafik kazalarının 
önüne geçilmesi amacıyla yapılan 
girişimler başlatıldı. 

Bu kapsamda, Sanayi Sitesine 

giriş ve çıkışlar için Ankara-Kon-
ya ana yoluyla bağlantılı olarak, 
kavşağa araç alt geçidi yapımına 
başlandı. Ulaştırma Bakanlığı tara-
fından yüklenici firma yetkililerin-
den alınan bilgiye göre, yapımına 
başlanan kavşağın yaklaşık 3-4 
aylık bir süre içerisinde yapımının 
tamamlanarak hizmete açılması-
nın planlandığı öğrenildi.
n İHA

Seydişehir ilçesinde Ketira-
ğılları Termal Bölgesi’nde inşaatı 
tamamlanan Belediye Sosyal Te-
sisleri’nden sonra özel hizmet ve-
recek olan Küpe Dağı Termal Tatil 
Köyü’nün inşaatında yoğun çalış-
ma temposu sürüyor. 

Tamamlandığı zaman Seydi-
şehir’in termal turizminin önünü 
açacak ve ekonomik açıdan bü-
yük katkı sağlayacak yatırımın, yıl 
sonuna kadar tamamlanmasının 
planlandığı öğrenildi. 

Firma yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, butik otel olarak hiz-

met vermesi planlanan 50 yataklı, 
yeşil alanları, spor alanları ve oto-
parkı da olacak olan işletmenin 
bünyesinde fizik tedavi merkezi, 
kongre merkezi ve düğün salonu 
da olacak. 50 daire şeklinde tasar-
lanan otelde odalar 92 metrekare 
büyüklüğünde olacak. İki katlı da-
irelerde havuzlar da yer alacak. 
Ahşap ağırlıklı, 6 kişinin rahatlıkla 
konaklayabileceği 2+1 daireler 
şeklinde projelendirilen otelin, 
özellikle aileler tarafından tercih 
edilmesi bekleniyor.
n AA

Öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük ikinci üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi’nde mezuniyet 
törenleri ardı ardına geliyor Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler için de tören düzenlendi

Selçuk’ta sanatçıların
mezuniyet mutluluğu

Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 
mezuniyet töreni gerçekleşti. Tören 
sonunda ise ‘Efsunkar’ adlı mezuni-
yet sergisi büyük ilgi gördü. Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen mezuniyet törenine 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Kara-
bulut, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Tahir Balevi, Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. 
Uçkun Sait Uçan, Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül 
Kılınç, Dekan yardımcıları, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı Abdullah Yo-
rulmaz, Kurumsal İletişim Koordi-
natörü Mustafa Kemal Yavuzyiğit, 
Öğretim Üyeleri, veliler ve öğrenci-
ler katıldı. 

Mezuniyet programı, Moda Ta-
sarımı ile El Sanatları Tasarımı ve 
Üretimi Bölümünden mezun olan 
öğrencilerin hazırladıkları slayt gös-
terileriyle başladı. Program Moda 
Tasarımı ile El Sanatları ve Üretimi 
Bölümü’nde dereceye giren öğren-
cilerin konuşmalarıyla devam etti. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç yaptığı 
konuşmada, “Bugün El Sanatları 
ve Tasarımı bölümünden 9, Moda 
Tasarımı bölümünden 13 tasarımcı 
öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Yıl-
larca çok sayıda öğrencilerle çalıştık, 

hep nicelikten çok niteliğe odaklan-
mak için uğraşıyoruz. Amacımız bü-
tün öğrencilerimizi kazanmak oldu 
bugünde bu amaca ulaştığımızı dü-
şünüyorum.” dedi. 

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut ise “Biz büyük bir üni-
versiteyiz, öğrenci sayısı itibariyle 
de Türkiye’de ikinci büyük üniver-
sitesiyiz. Üniversitemizin kıymetli 
kadrosu ve devletimizin sağladığı 
imkânlarla, mezun durumuna gel-
miş öğrencilerimiz için bu kıymetli 
günde aranızda bulunmaktan son 

derece memnumun. Öğrencileri-
mizin profesyonel ilgi alanlarında 
alanında yetkin hocalarımızla ge-
rekli mesleki yeti ve yeteneklerle 
donanmaları için elimizden geleni 
yaptık. Bu öğrencilerimizden git-
tikleri yerde insani değerler ve ma-
nevi değerleri itibariyle de Selçuk 
Üniversitesi mezunlarına yakışır 
bir şekilde anne, babalarına güzel 
evlatlar olmaları şekliyle ve va-
tanlarını aydınlatan bir yıldız gibi 
parlamalarını arzu ediyorum. Zira 
bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu 
ülkenin büyük düşünen, geleceğin 

hesabını yapan etrafımızda bir sürü 
düşman varken birlikte kenetlenen 
gençlere ihtiyacımız var” şeklinde 
konuştu.

Programda dereceye giren öğ-
rencilere plaket, mezun olacak 
öğrencilere temsili diplomaları ve-
rildikten sonra kep atma töreniyle 
sona erdi. Mezuniyet töreninin ar-
dından Moda Tasarımı bölümü Öğr. 
Gör. Emine Esirgenler ve Araş. Gör. 
Dr. Mücella Özkan; El Sanatları Ta-
sarımı ve Üretimi bölümünden Öğr. 
Gör. Şeyma Müge İba hocalarımızın 
danışmanlığında hazırlanan “Efsun-
kar” adlı mezuniyet sergisi düzen-
lendi.

Serginin danışmanlığını yapan 
Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. 
Emine Esirgenler, “Konya gelenek-
sel dokuma ve giysilerinden ya-
rarlanılarak tasarımlar çalıştık. Bu 
tasarımlarla gençlere giyile bilirliği, 
sürdürebilirliği, yavaş modayı ak-
tarmayı düşündük. Gençlerimiz 
Avrupa modasının etkisi altındalar 
bizdeki cevherleri bilmiyorlar. Bu 
projemiz bizim 2019 yılı Selçuklu 
Belediyesi projesiyle desteklendi, 
öğrencilerimize de maddi yönden 
büyük katkı sağladı” Şeklinde ko-
nuştu. Yoğun ilgi gören sergi, toplu 
fotoğrafların ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Devlet, Konya çiftçisine destek vermeli’
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3 resmi teklif var!
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç konusunun her gün her dakika konuşulmasından 
kulüp adına rahatsızlık duyduklarını belirterek, oyuncunun transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini dile getirdi

Bakır, yaptığı açıklamada Çaykur 
Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sür-
dürmek istediklerini ve Vedat’ın Çaykur 
Rizespor’da kalmasından mutlu olacak-
larını ifade etti. Çaykur Rizespor Basın 
Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, VadatMu-
riç’in transferi için net olarak 10 milyon 
Euro istediklerini söyledi. 

“3 RESMİ TEKLİF ALDIK” 
Transferin önde isimlerinden Vedat 

Muriç için 3 resmi teklif aldıklarını açıkla-
yan Bakır, “Bu teklifler Galatasaray, Fe-
nerbahçe ve Fransa takımı Toulouse’den 
geldi. Vedat transferi açık arttırmaya 
döndü. Bu konudan kulüp olarak rahatsı-
zız. Bizim bu konuda tavrımız net. Vedat 
ile ilgilenen kulüplerin bize başvurmaları 
gerekiyor. ‘Vedat’ın fiyatı şudur, ancak 
bu kadar olur mu’ gibi ifadelerle olayın 
kurban pazarlığı yapar gibi olmasını is-
temiyoruz. Çaykur Rizespor’a yakışır bir 
transfer süreci sürdürmekte kararlıyız. 
Bizim dışımızda gelişen pazarlıklar, ko-
nuşmalar bizi hiçbir şekilde bağlamıyor. 
Vedat çok değerli bir oyuncumuz. Biz ve 
şehir Vedat’ı çok seviyor. Vedat’ın bizde 
kalması bizi mutlu eder ancak illa da Ve-
dat’ı kadrolarına katmak isteyen kulüp-
ler varsa bu konu hakkında yapacakları 
bellidir. Kaliteye ulaşmak için fedakarlık 
yapmak gerek. Olayların her gün her saat 
konuşulur hale gelmesinden memnun 
değiliz” diye konuştu. 

“HER MEVKİ İÇİN 2-3 
ALTERNATİFLİ BİR LİSTEMİZ VAR” 

Bakır, taraftarların transferde sabırlı 
olmasını isteyerek yeni sezonda herkesin 
keyifle izleyeceği bir kadro oluşturmak-
ta kararlı olduklarının altını çizdi. Bakır, 
“Hocamız İsmail Kartal ve Sportif Direk-
törümüz Yılmaz Bal İstanbul’da ekibiyle 
beraber çalışıyor. Elimizde bir portföy 
var. Her mevki için 2-3 alternatifli bir 
listemiz var. Bu liste üzerine çalışıyoruz. 
Devre arası olduğu gibi yeni sezon öncesi 
de Rizespor’a herkesin keyifle izleyeceği 
ve beğeniyle karşılayacağı yeni oyuncu-
lar kazandıracağız. Bu konuda kararlı ve 
umutluyuz. Taraftarımıza en kısa zaman-
da yeni transferlerimizin müjdesini ver-
mek için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. 
MOROZİUK İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık 
olarak forma giyen MykolaMoroziuk ile 2 
yıllık prensipte anlaştı.Kulüp Sportif Di-
rektörü Yılmaz Bal, yaptığı açıklamada, 

Moroziuk’un geçtiğimiz sezonun devre 
arasında Dinamo Kiev’den kiralık olarak 
takıma katıldığını hatırlattı.Bal, Morozi-
uk’un bonservisi konusunda kulübü ile 
anlaşmaya varıldığını belirterek, “Yapı-
lan görüşmelerde kendisi ile her konuda 
anlaştık. Tatilin ardından Türkiye’ye ge-
lecek ve bir olumsuzluk yaşanmazsa sağ-

lık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme 
yenileyeceğiz.” diye konuştu.Bal, Moro-
ziuk’un geçen sezon ikinci yarıda takıma 
önemli katkı yaptığını vurgulayarak, de-
neyimli ve takımı tanıyan bir isimle yola 
devam edecekleri için mutlu olduklarını 
kaydetti.
n İHA

Gazişehir’de kombine 
fiyatları belli oldu

Mustafa Kaplan: Yine güzel işlere imza atacağız
Spor Toto Süper Lig’in yeni 

ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik 
direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık 
sözleşme imzaladı.Beştepe İlhan 
Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen 
imza törenine, Kaplan’ın yanı sıra 
kulüp başkanı Murat Cavcav, yöne-
tim kurulu üyesi Murat Öngelen ve 
basın sözcüsü Musa Samur katıldı.
Törende konuşan Cavcav, anlaşma-
nın iki taraf için de hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Mustafa Kaplan’ın geçmişte İl-
han Cavcav’ın da güvendiği, görev 
verdiği bir teknik direktör olduğunu 
anlatan Cavcav, “Yönetimle karar 
alıp tekrar onu göreve davet ettik. 
Kendisi de bunu olumlu karşıladı. 
Kaplan ve ekibine ‘hoş geldiniz’ di-
yorum. İki taraf için de hayırlı olma-
sını diliyorum.” dedi.

Kulübün alt yapısıyla her zaman 
gurur duyduklarını dile getiren baş-
kent ekibinin başkanı, şu ifadeleri 

kullandı:
“Gençlerbirliği her zaman alt 

yapıdan oyuncular çıkarıp büyük 

kulüplere vermiştir. Gençlerbirliği 
yaşadıkça her zaman alt yapıdan 
oyuncu gelecektir. Yeni sezonda da 

alt yapıya daha fazla önem vermek 
zorundayız. Alt yapı olmadan kulüp-
ler ayakta duramaz.”

“GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 
TANIYAN TEKNİK 

ADAMLARDAN BİRİYİM”
Başkan Cavcav ve yönetim ku-

ruluna kendisine tekrar görev ver-
dikleri için teşekkür eden Kaplan, 
“Gençlerbirliği’ni tanıyan teknik 
adamlardan biriyim. Büyük bir 
camiadan ayrılıp tekrar büyük bir 
camiaya gelmek benim için onur 
verici.” diye konuştu.

Genç ve dinamik bir takım ya-
pacaklarını aktaran Kaplan, şunları 
kaydetti:

“Alt yapıdan kopmadan, pilot 
takıma dönerek ve 8-10 nokta trans-
feri de ekleyerek iyi bir takım kurup 
geçmişte yaptığımız gibi güzel işle-
re imza atacağız. Türkiye liglerinden 
yıldızlar çıkartmayı planlıyoruz.”
n AA

D. G.Sivasspor’un
Bruno Uvini ısrarı

Denizlispor’dan 
Caner Hüseyin atağı

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalım-
bay’ın ısrarla istediği BrunoUvini transferini bitirmek 
üzere. Sivasspor’da rota stoper transferine çevrildi. Kır-
mızı-beyazlılar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ısrarla 
istediği BrunoUvini transferini bitirmek üzere. Al-Nassr ile 
sözleşmesi biten 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Uvini, Rıza 
Çalımbay’ın takıma kazandırmayı çok istediği isimlerden 
biriydi. Kariyerinde Santos, Sao Paulo, Tottenham, Twen-
te, Napoli gibi devlerin formasını giyen başarılı futbolcu-
nun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması 
bekleniyor. Bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak 
olan oyuncu ile ilgili kulüpten henüz herhangi bir açıklama 
yapılmadı. Al-Nassr’da defans pozisyonunda görev yapan 
Brezilyalı milli futbolcu BrunoUviniBortolança, profesyonel 
kariyerine 2010 yılında Sao Paulo kulübünde başladı. Tot-
tenham Hotspur, Napoli, Siena, Santos ve FC Twente’de 
de forma giyen BrunoUvini’nin 31 Mayıs 2019’da Al-Nassr 
Kulübü ile sözleşmesi sona ermişti. n İHA

Süper Lig’e yükselen Denizlispor, Hatayspor’dan Ca-
ner Hüseyin Bağ için atağa geçti. Ege temsilcisinin şu an 
askerde olan Bağ için kulübü ile görüşmelere başladığı 
öğrenildi. Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olup Süper Lig’e 
yükselen Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’de iyi bir sezon ge-
çiren ve takımların dikkatini üzerine çeken Hatayspor’un 
kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ için girişimler ger-
çekleştirdi. 30 Haziran’da Hatayspor ile olan sözleşmesi 
sona erecek Caner Hüseyin Bağ’ın transferinin sonlan-
dırılması için oyuncunun bedelli askerlik görevinden 
dönmesi bekleniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu sol 
kanatta görev yapıyor. Kariyerine Zeytinburnu’nda baş-
layan Bağ, Anadolu Üsküdar, Yeni Malatyaspor, Nazilli 
Belediyesi ve Hatayspor’da forma giydi. Bu sezon 42 
maçta forma giyen Caner Hüseyin, 6 gol 7 asist kaydetti. 
Kariyerinde ise 252 maçta 36 gol 7 asistlik performans 
sergiledi. n İHA 

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir 
Gaziantep’te 2019-2020 futbol sezonu kombine kartları 
satışa çıktı. Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper 
Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in 
2019-2020 futbol sezonunda lig maçlarında ve Türkiye 
Kupası maçlarında geçerli olacak olan kombine kart-
larının satışları başladı. Satışa sunulan kombinelerin 
fiyatları VIP üst tribün 2 bin 500 TL, VIP alt tribün 2 bin 
TL, maraton üst tribün 250 TL, maraton alt tribün 400 
TL, kale arkası üst tribün 150 TL, kale arkası alt tribün 
200 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan sezonluk kom-
bine almak isteyen taraftarların Passolig kartlarına sahip 
olma zorunluluğu bulunuyor .  n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerin-
den Göztepe, Hatayspor’dan Mu-
rat Paluli’yi transfer etti. Göztepe 
Kulübünden yapılan açıklamada, 
Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme 
imzalandığı bildirildi. Altyapıda 
Kazım Karabekir Sanayispor ve 
MedipolBaşakşehir’de oynadıktan 

sonra Körfez İskenderunspor’da 
profesyonel olan 24 yaşındaki sağ 
kanat savunma oyuncusu Murat 
Paluli, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ve Hatayspor formaları da 
giydi. Murat Paluli, sarı-kırmızılı 
ekibin bu sezonki ilk transferi oldu.
n AA

Göztepe, ilk transferini yaptı

Fenerbahçe’den kombine bilet açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, taraftarlar 

tarafından tepkiyle karşılanan kombi-
ne fiyatları ve kombine devir hakkı ile 
ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, 
yönetim olarak zam oranından titizlikle 
çalıştıklarını ancak enflasyon ve kur ar-
tışının fiyatların belirlenmesinde etkili 
olduğunu belirtti. Öte yandan kombi-
nede devir kısıtlamasından da vazge-
çildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün 
resmi sitesinden, önümüzdeki sezon 
geçerli olacak olan kombineler hakkın-
da şu açıklama yapıldı: 

“2019-2020 futbol sezonu kombine 
kart satışları açıklamamız sonrasında 
kamuoyunda yer alan bazı konulara 
açıklık getirmek gereğini duyuyoruz. 
Sezonluk kombine kart satışlarında 
geçerli olacak yeni kombine fiyatlarına 
bir önceki yıla oranla %15 oranında 
zam yapılmıştır. Öncelikle belirtmek 
isteriz ki zam oranlarının belirlenmesi 

konusunda yönetim kurulumuz gerekli 
tüm çalışmaları titizlikle yaparken tüm 
belirleyici unsurları en ince ayrıntısına 
kadar düşünmüştür. Bu doğrultuda yeni 
kombine fiyatlarının açıklanmasında 
kulübümüzün içerisinde bulunduğu 
mali darboğaz, enflasyon oranları, dö-

vizdeki yüksek kur artışları etkileyici un-
sur olmuştur. Belirlenen zam oranının 
değerlendirilmesinde özellikle ülke-
mizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz 
ödemelerinin döviz üzerinden olduğu 
gerçeğinin de göz önüne alınması ge-
rektiğini ifade etmek isteriz. Fenerbah-

çemize her konuda koşulsuz desteğini 
esirgemeyen değerli taraftarlarımızın, 
yapılan fiyat değişikliğini yukarıda be-
lirttiğimiz şartlar çerçevesinde değer-
lendirmesini ve anlayışla karşılamasını 
rica ederiz. Taraftarlarımız nezdinde 
açıklığı kavuşması gereken bir diğer 
husus ise, kombine devir hakkı sınır-
laması kuralına ilişkindir. Kulübümüze 
sezon boyunca karaborsa bilet satışı ile 
ilgili binlerce şikayet ulaşmış olup, bu 
konuyla yeni sezonda daha aktif müca-
dele edilmesi yönünde görüşler bildiril-
miştir. Uygulamaya konulan kombine 
devri kısıtlaması kuralı diğer kulüpler-
de yürürlükte olan şekliyle karaborsa 
ile mücadele etme kapsamında alın-
mıştır. Ancak tarafımıza ulaşan yoğun 
talep ve ricalar üzerine bu kuraldan 
2019-2020 sezonu için vazgeçilmiştir. 
Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”
  n İHA
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Devir iptal!
Konyaspor’un pilot takımı olan ve TFF 2. Lig’de mücadele eden 1922 Konyaspor’un Akşehirspor’a devredilmesi konusunda iki 

kulüp yetkilileri prensip anlaşması yapmıştı. Ancak Akşehirspor ekonomik nedenlerden dolayı 1922 Konyaspor’u almaktan vazgeçti
Konyaspor Kulübü, TFF 2. Lig’de 

mücadele eden pilot takım 1922 Kon-
yaspor’un başka bir kulübe devredilmesi 
konusunda ilk olarak Ereğlispor ile görüş-
müş, buradan net bir sonuç alınamaması 
üzerine Bölgesel Amatör Ligi’nde müca-
dele eden Akşehirspor ile bir görüşme 
gerçekleştirmiş ve taraflar prensip an-
laşması yapmıştı. Akşehir yetkilileri daha 
sonra gerçekleştirdikleri toplantıda son 
dönemde yaşanan ekonomik sorunlardan 
dolayı 1922 Konyaspor’u almaktan vaz-
geçti ve bunu Konyaspor Kulübü’ne iletti. 
Konya Yenigün Gazetesi’ne açıklamalar-
da bulunan Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, Akşehir ilçesinin TFF 2. Lig’de 
mücadele etmek için çok istekli olduğunu 
ancak ekonomik olarak bunun mümkün 
olmadığını ifade etti.

BAŞKAN AKKAYA AÇIKLADI
1922 Konyaspor’un Akşehirspor’a 

devrinin iptal olması ile ilgili Konya 
Yenigün Gazetesi’ne konuşan Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, prensip 
anlaşmasının ardından Konyaspor’dan 
süre istediklerini ve Akşehir’de bir toplan-
tı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geçti-
ğimiz haftalarda Konyaspor yetkilileri ve 
Akşehir yetkilileri biraraya geldi. Burada 
bir prensip anlaşması yaptık. Ama Akşe-
hir ilçesi olarak bir toplantı yapacağımızı 
belirterek Konyaspor’dan süre istedik. Bu 
süre içinde belediyemizle birlikte, siyasi, 
spor, basın gibi yetkilileri ile istişare et-
tik. İlçemiz 1922 Konyaspor’un alınması 
konusunda çok istekli. Ancak son dönem-
de yaşanan ekonomik sorunlar göz önün-
de bulundurulduğunda TFF 2. Lig’den bir 
takım almanın çok uygun olmayacağına 
karar verdik ve devir konusu iptal ettik. Bu 
kararımızı Konyaspor’a ilettik. Biz Bölge-
sel Amatör Ligi’nde, 1922 Konyaspor ise 
TFF 2. Lig’de olacak” ifadelerini kullandı.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILMIŞTI
1922 Konyaspor Kulübü geçtiğimiz 

günlerde yaptığı açıklamada Akşehirspor 
ile prensip anlaşması yapıldığını duyur-
muştu. Açıklamada, “İkinci ligde müca-
dele eden 1922 Konyaspor kulübümüz 
için bugün idari binamızda Akşehirspor 
yetkilileriyle bir görüşme gerçekleşmiş-

tir.Toplantıda Akşehir Belediye Başkanı, 
Akşehirspor kulüp başkanı ve şehrin ileri 
gelenleri ile yönetim kurulu üyelerimiz 
görüş alışverişinde bulunmuşlardır.Top-
lantının sonunda 1922 Konyaspor Kulü-
bümüzün Akşehirspor’a devri için taraflar 

prensip anlaşmasına varmışlardır. Konu 
hakkında kapsamlı açıklama önümüzdeki 
günlerde yapılacaktır” denildi.

KONGREYE GİDİLECEK
1922 Konyaspor Kulübü olağanüstü 

genel kurul kararı almıştı ancak ilk otu-
rumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı 
için genel kurul yapılmadı. Konuyla ilgili 
olarak yapılan açıklamada, “Yönetim Ku-
rulumuzun almış olduğu karar gereği; 15 
Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Olağanüstü Genel Kurulumuz, yeterli 
çoğunluk sağlanamadığı için 22.06.2019 
gününe ertelenmiştir” ifadeleri yer aldı. 
Açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay ise, “Genel kurulu gerçekleşti-
rebilmemiz için gereken delege sayısına 
ne yazık ki ulaşamadık. Genel Kurulumuz 
22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 
17.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu Basın Toplantı Salonunda ger-
çekleştirilmek üzere ertelenmiştir. Dele-
gelerimizin gereken ilgiyi göstermesini 
bekliyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da kazanan 
yine dostluk oldu

Milli karateciler Tokyo 2020 için puan arayacak
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota 

müsabakaları arasında yer alan Karate 
1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı, 
21-23 Haziran tarihlerinde Kanada’nın 
Montreal kentinde yapılacak. Dünya Ka-
rate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun 
katılımlı organizasyonları arasında yer 
alan Karate 1 A Serisi’nde heyecan Tür-
kiye’den Kanada’ya taşındı. Dünya ka-
ratesinin yıldız isimleri, rekor katılımla 
gerçekleşen İstanbul etabının ardından 
A Serisi’nde sezonun üçüncü etabında 
bu kez Montreal’de tatamiye çıkacak. 
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota 
puanı veren organizasyonlar arasında 
yer alan turnuva, 21-23 Haziran tarihleri 
arasında yapılacak. 79 ülkeden 760 ka-
ratecinin kayıt yaptırdığı müsabakalarda 
Karate Milli Takımı, 12 erkek ve 7 kadın 
sporcuyla mücadele verecek. Organi-
zasyonda kata ve kumite olmak üzere 
12 ferdi, iki takım dalında madalya da-
ğıtılacak. 

MİLLİ TAKIM KADROSU
Türkiye’yi temsil edecek milli ka-

rateciler şöyle: KADINLAR Ferdi Kata: 
Dilara Eltemur, Kumite 50kg: Serap 
Özçelik Arapoğlu, Kumite 55kg: Tuba 
Yakan, Kumite 61kg: Merve Çoban, Ku-

mite 68kg: Eda Eltemur, Kumite +68kg: 
Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras. ERKEK-
LERFerdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa 
Göktaş, Enes Özdemir, Kumite 60kg: 

Aykut Kaya, Eray Şamdan, Kumite 67kg: 
Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer 
Abdurrahim Özer, Kumite 75kg: Erman 
Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut, Kumite 

84kg: Uğur Aktaş, Kumite +84kg: Alpars-
lan Yamanoğlu, Takım Kata: Ali Sofuoğ-
lu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.
  n İHA

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlerle biraraya geldi
MKE Ankar Gençlik ve Spor Ba-

kanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
yaz spor okulu etkinliğinde gençlerle 
biraraya geldi. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı-
nın uzun yıllardır düzenlediği yaz spor 
okullarının artık daha coşkulu ve kala-
balık geçtiğinin altını çizerek, “Çünkü 
biz yıllardır sizlere hizmet ederken, bir 
yandan da ‘daha çok kişiye nasıl ulaşı-
rız, daha iyi hizmeti nasıl sunarız’ diye 
düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızın so-
nucunda ortak bir çözüm ürettik. Milli 
Eğitim Bakanlığımız ile bir ortaklığa 
giderek okullarımızın spor salonlarını 
okul saatleri dışında kullanıma açtık. 
Böylece daha çok evladımızın daha 
geniş bir zamanda bu etkinliklerden 
faydalanmasını sağladık. Bu uygula-
maların meyvelerini inanıyorum ki ya-
kın zamanda hep birlikte toplayacağız. 
İnşallah bu gençler, bu çocuklar ara-
sından dünya ve olimpiyat şampiyon-
ları çıkaracağız.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın hayatının çocuklara 
örnek olması gerektiğini dile getiren 
Kasapoğlu, “Kasımpaşa sokakların-
da o zaman bulabildiği malzemelerle 
futbol oynayan bir çocuğun bir dünya 
liderine dönüşme hikayesine bugün 
gururla şahitlik ediyoruz. Sizler de spo-
run sağlayacağı katkılarla ileride yalnız 
iyi bir sporcu değil, her ne iş yapıyor-
sanız o alanın en iyisi olabilirsiniz. 
Sizin hikayeniz de Sayın Cumhurbaş-
kanı’mızın hikayesi gibi günün birinde 
birilerine ilham olabilir. Çalışan ve 
yeteneklerini geliştiren herkes bugün 
hayal gibi gelen nice başarıları rahat-
lıkla yakalayabilir. Ama bunun için çok 
çalışmak, spor tutkusunu hiç kaybet-
memek gerekiyor.” şeklinde konuştu. 
“BAŞARILARI HEM ARTIRACAK 

HEM İSTİKRARLI HALE 
GETİRECEĞİZ”

Çocukların spor alışkanlığı kazan-
masında velilere de büyük iş düştüğü-

ne dikkati çeken Gençlik ve Spor Baka-
nı, şöyle devam etti:”Biz çocuklarımız 
için bu yaz spor okulunu hizmete açtık. 
Bu bizim sorumluluğumuz ve görevi-
miz ama sizlerin de bu çağrıya kayıtsız 
kalmayıp evlatlarınızı buraya getirme-
niz, işin hayati noktası. Sporun her 
branşı ayrı bir değer, biz bütün sporları 

çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, fay-
dası, insan ruhuna, bedenine, zihnine 
kattıkları başka. Bu açıdan biz sporun 
her branşını yaygınlaştırmak, aslında 
sporun kendisini yaygın hale getirmek 
ve toplum hayatının ayrılmaz bir parça-
sı kılmak gayretindeyiz. Günden güne 
sayısı artan, gelişen, yenilenen tesis-

lerimiz ve imkanlarımızla teknik olarak 
donanımımızı en üst seviyeye taşımış 
durumdayız. Bu yolda en güçlü ilham 
kaynağımız ve destekçimiz Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızdır. Biz de onun 
bize açtığı bu yol sayesinde bu ülkede 
hizmet ulaştırmadığımız bir tek köşe, 
bir tek kişi kalmayıncaya kadar çalışı-
yoruz. Sportif başarılarda inşallah çok 
daha güzel noktalara geleceğiz. Başa-
rıları hem artıracak hem istikrarlı hale 
getireceğiz.”

“ÇOCUKLARIMIZI YETENEKLİ 
OLDUKLARI ALANLARIN 
EN İYİSİ OLMALARI İÇİN 
YÜREKLENDİRECEĞİZ”

“Bütün imkanlarımızla gençle-
rimizin, çocuklarımızın yanında ola-
cağız.” diyen Bakan Kasapoğlu şu 
ifadeleri kullandı:”Sadece yazın değil, 
bu imkanlardan kış aylarında da yarar-
lanacaklar. Onları yalnız spor salonla-
rına değil, gençlik merkezlerimize de 
bekliyoruz. Her bir evladımızın içinde 

parlatılmayı bekleyen nice cevherler 
var. Biz onları el birliğiyle gün yüzü-
ne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekli 
oldukları alanların en iyisi olmaları 
için yüreklendireceğiz. Yürüyün, ko-
şun, sporla kucaklaşın çocuklar. Her 
şey gönlünüzce olsun. Sizi çok sevi-
yoruz. Sizlerle bir arada olmak bize 
her zaman çok iyi geliyor, hepinizin 
gözlerinden öpüyorum. Sevgili hoca-
larımıza emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Paydaşlıkları için, destekle-
ri için Milli Eğitim Bakanımıza ve Sayın 
Kaymakamımıza bilhassa teşekkür 
ediyorum. Bu iş birliğini hem çocuk-
larımızın hem Türkiye’nin geleceğini 
güçlendirmek için önemli bir kilometre 
taşı olarak görüyorum.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının 
ardından çocuklar ve aileleriyle bir 
araya geldi. Etkinlik sonunda çocuk-
lara kitap dağıtımı da gerçekleştirildi. 
n AA

Bilecik Futbol Turnuvası’nda 
çeyrek final heyecanı başlıyor

Calvin Godfrey, maç başına 
1,88 blok ortalaması ile oynadı

Selçuklu Belediyesi ve Bilecikliler Hayır Cemiyeti Der-
neği’nin katkılarıyla düzenlenen UNORMAK - Bilecik Fut-
bol Turnuvası çekişmeli grup karşılaşmalarının ardından 
yerini çeyrek finale bıraktı. Bilecik Mahallesi Sosyal Tesis-
leri halı sahasında 14 takım arasında gerçekleşen karşı-
laşmaların gençlerin biraraya gelerek dostluk havasında 
gerçekleştiğini ifade eden Bilecikliler Hayır Cemiyeti Der-
neği Başkanı Ahmet Çiğdem, düzenlenen bu turnuvayla 
mahalle sakinleri arasında kardeşlik bağını güçlendirmek 
amacında olduklarını dile getirdi. Unormak Değirmen 
Makinaları ile ÖzçiğdemKuruyemiş’in sponsorluğunda yü-
rütülen turnuvada grup karşılaşmalarının ardından çeyrek 
finale kalan takımlar şunlar;Karşıyakaspor, Unormakspor, 
Akpınarspor, Dirilişspor, Hacıkaymakspor, Budakspor, 
Gökmenspor, Hatıplarspor.  n SPOR SERVİSİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 
katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gün-
demine ilişkin sır verdi. Albayrak, “Transfer görüşmesini 
yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” dedi. 
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun (TÜM-
BİFED)’in İstanbul’da düzenlediği Akademi Kültür ve Bi-
lim Ödülleri’nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim 
Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü’nü aldı. Burada kısa 
bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıla-
rın transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü 
almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen 
Abdurrahim Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bırak-
tım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor’un organize ettiği ve Selçuklu 
Belediyespor Sutopu Takımı’nın yanı sıra ODTÜ Spor Kulü-
bü, Adanus Spor Kulübü ve Adana Kurtuluş Spor Kulübü’nün 
katıldığı U-17 Erkekler Sutopu Hazırlık ve Dostluk Turnuvası 
sona erdi. Hem çekişmeli hem eğlenceli geçen karşılaş-
maların ardından sporcular birbirlerini tebrik etti. Selçuklu 
Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Sutopu Takımımız 
tarafından Beyhekim yüzme havuzumuzda düzenlenen ‘U-
17 Erkekler Sutopu Hazırlık ve Dostluk Turnuvası’ sona erdi. 
Turnuvaya katılım sağlayan, ODTÜ Spor Kulübü, Adanus 
Spor Kulübü ve Adana Kurtuluş Spor Kulübü’ne teşekkür 
ederiz” denildi.  n SPOR SERVİSİ



Yaz geldi, havuz mevsimi 
başladı. Çocuklarımızın en 
sevdiği aktivitedir havuza 
girmek yaz boyu. Biz 
ebeveynlerinse endişeleri 
başlıyor maalesef.. havuzlar 
birçok kişinin kullandığı ortak 
alanlardır.  Bu sebeple ne 
kadar dezenfekte edilse de bazı 
enfeksiyonlardan kaçılmıyor. 
Bu sebeple 2 yaşından küçük 
çocukların havuza girmesi 
pek önerilmiyor uzmanlar 
tarafından. Daha büyük 
çocuklar için ise uzmanların 
önerdiklerini sizlerle paylaşmak isterim; 

3 Havuza girmeden mutlaka duş almayı 
ihmal etmemeli

3 Şayet çocuğunuz ishal ise havuza 
girmemeli

3 Havuza girmeden en az yarım saat 
önce güneş koruyucu sürülmeli,

3 Havuzdan gelen mikropları ve 
dezenfekte için kullanılan kimyasallardan 

uzaklaşmak için havuzdan 
sonra mutlaka duş alınmalı,

3 Havuzdan sonra 
kullanılan havlu ile duştan 
sonra kullanılan havlu mutlaka 
farklı olmalı,

3 Havuza girerken 
kulağına tıpaç takmak 
kulağına su kaçmasını 
önlemeye yardımcı olacaktır,

3 İdrar yolu 
enfeksiyonlarının 
sebeplerinden biri de 
havuzdur. Bu sebeple 
havuz seçerken kalabalık 

havuzlardan ziyade nispeten daha az 
kullanılan havuzları tercih edebilirsiniz,

3 Ayrıca deniz alternatifiniz varsa 
çocuklarınızı havuzdan ziyade denize teşvik 
ederseniz, hijyen açısından içiniz daha rahat 
olur. 

Umarım çok keyifli ve sağlıklı tatiller 
geçirirsiniz, sağlıcakla kalın haftaya 
görüşmek dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Cranberry olarak da bilinen Turna yemişi, Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Asya’da yetişen bir yaban mersini 
türüdür. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. 
Turna yemişi, keskin tadı olan, yuvarlak, kırmızı renkli 
üzümsü bir meyve olup fundagiller (Ericaceae) famil-
yasında yer almaktadır. 

Bulaşıcı hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonları alanlarında yapılan birçok çalışma, 
semptomatik idrar yolu enfeksiyonlarını azaltmada besin desteği olabileceğini göster-
mektedir.

Turna yemişi, Proantosiyanodin içermektedir ve bakterilerin yapışma yeteneği üzerine 
engelleyici etki gösterir. Birçok çalışma, Turna yemişi içindeki proantosiyanodinlerin, 
fimbrialı E. Coli’nin idrar yolu epitel hücrelerine tutunmasını engellemede etkili olduğu-
nu bildirmiştir.

Turna yemişinin, premenopozal kadınlarda tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonlarını  
%30-40 oranında azalttığı gösterilmiştir. Turna yemişi, aynı zamanda içerdiği antibakte-
riyel, antiviral, antiinflamatuar ve antioksidan etkili polifenoller sayesinde birçok enfek-
siyona karşı koruyucu etki gösterir. Doğal bitkisel turna yemişinin idrar yolları enfeksi-
yonlarını engellemek için kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçtiği gibi 
aynı zamanda gelişebilecek ve toplum sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci oluşması 
için de doğal bir önlemdir. 

Vücuttaki farklı etki mekanizmaları ile hipertansiyon üzerine olumlu etkileri olduğu, 
iyi kolesterol miktarını artırarak kalp damar hastalıkları riskini azalttığı bilinmektedir.

Daria Nicolosi Et al. Anti-Adhesion Activity of A2-type Proanthocyanidins (a Cranberry Major Com-
ponent) on Uropathogenic E. coli and P. mirabilis Strains. Antibiotics 2014, 3, 143-154

Beerepoot M. Non-Antibiotic Prophylaxis for Urinary Tract Infections. Pathogens. 2016 Apr 16;5(2).
Jeffrey B. Blumberg Et al. Cranberries and Their Bioactive Constituentsin Human Health. American 

Society for Nutrition. Adv. Nutr. 4: 618–632, 2013

Yaz aylarıyla birlikte idrar yolu 
enfeksiyonu görülme sıklığı artar. 
İdrar yolu enfeksiyonun en çok 
görülen belirtisi, idrar sırasında 
ve sonrasında ortaya çıkan yanma 
hissidir. Ancak sık idrara çıkma, 
hatta zaman zaman idrarla birlikte 
kanama da eşlik edebilir. Havuz ve deniz mevsimi ile daha sık 
görülen bu sorun hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir.

İdrar yolu enfeksiyonunun sebebi genellikle, idrar yolundan 
mesaneye kadar ulaşan bakterilerdir. Ancak, idrar yolu enfeksi-
yonu bazen böbrekleri ve üst idrar kanallarını etkileyebilir. Te-
davisi kolay bir sorun olmasına karşın, ciddiyetle ele alınmazsa 
önemli üriner sistem hastalıklarına zemin hazırlayabilir. 

İdrar yolu enfeksiyonlarına en sık neden olan bakteri, me-
sane duvarına tutunma ve yapışma özellikleri olan E. Coli’dir. 
Tedavide amaç bu bakterinin dokulara tutunmasını ve yerleş-
mesini engellemektir. İdrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın 
erkeklere göre daha kısa olması nedeni ile kadınlar idrar yolu 
enfeksiyonlarına daha yatkındır. İdrar yolu enfeksiyonları, dünya 
genelinde kadınların en sık yaşadığı bakteriyel enfeksiyondur. 
Bir kadının hayatı boyunca idrar yolu enfeksiyonu geçirme oranı 
%50’nin üzerindedir. 1 yıl içinde tekrarlama riski ise yaş arttıkça 
artma eğilimindedir. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak 
için öncelikle bol su içilmelidir. İdrarın koyu renkli olması yete-
rince su içilmediğinin göstergesidir ve idrar yolu enfeksiyonuna 
zemin hazırlayabilir. Ayrıca işeme isteği geldiğinde idrarı tutmak 
ve işemeyi geciktirmek enfeksiyon oluşumunu kolaylaştıran en 
önemli yanlışlardan bir tanesidir. Kadınların tuvalet sonrası te-
mizliğini doğru bir şekilde yapmaması da, dışkıda bolca bulunan 
E. Coli bakterisinin idrar kanalına geçişini kolaylaştırarak, idrar 
yolu enfeksiyonu riskini artırır. 

Bol bol sıvı tüketip, hijyen kurallarına dikkat etmenin yanısı-
ra, doğal bitkisel kaynakların desteğini de alarak bu yaz havuzun 
ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz.  Abdullatif Aydin Et al. Recurrent 
urinary tract infections in women. Int Urogynecol J. 4 November 2014

Bojana Kranjcec Et al. D-mannose powder for prophylaxis of recurrent 
urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J Urol. 
20 April 2013 - Daria Nicolosi Et al. Anti-Adhesion Activity of A2-type 
Proanthocyanidins (a Cranberry Major Component) on Uropathogenic E. 
coli and P. mirabilis Strains. Antibiotics 2014, 3, 143-154
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Turna Yemişi İle
Gelen Sağlık

İdrar yolu infeksiyonu, kadınlarda 
erkeklere göre daha sık görülür ve 
%50’sinde infeksiyon yinelemektedir. Bu 

hastaların çoğunda çocukluk dönemin-
de geçirilmiş idrar yolu infeksiyo-
nu hikayesi mevcuttur. Hamile 
olmayan genç kadınlarda bakte-
riüri prevalansı %1-3, hamilelerde 
ise %4-7 arasındadır. Kadınların 
%40-50’si hayatlarının herhangi 
bir döneminde semptomatik ÜSİ 
geçirmektedir. Sık seksüel ilişki, 
diyafram kullanımı, yineleyen id-
rar yolu enfeksiyonu hikayesi risk 
faktörleridir. Kadınlarda ikinci 

idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski, ilk idrar yolu enfeksi-
yonu geçirme riskine göre daha yüksektir. Hastaların %20
’sinde 6 ay içerisinde yineleyen infeksiyon gelişmektedir 

Amerika’da da durum çok farklı değil. Hayatları boyunca 
kadınların %60’ında en az bir idrar yolu infeksiyonu ile 
karşılaşılıyor. Yine kadınların yaklaşık %10’u her yıl bir ya 
da daha fazla semptomatik idrar yolu infeksiyonu geçiriyor. 
En çok da 18-24 yaş arası genç, cinsel olarak aktif kadınlar-
da idrar yolu infeksiyonu ile karşılaşılıyor. Bu infeksiyon-
ların en temel nedeni E. Coli adı verilen bir bakterinin idrar 
yollarında yerleşmesi.

İdrar yolu infeksiyonu ile başa çıkmanın en önemli yolu 
bol su içmek. Sıvı alımının artması bakterilerin dilüe olma-
sını ve infekte idrarın mesaneden uzaklaştırılmasını sağlar. 
Sıvı verilmesi genellikle bakteri sayısında düşmeye yol açar. 
İdrar yaparken ağrı ve yanma antimikrobiyal tedaviye çok 
hızlı yanıt verir, bu nedenle ağrı kesici kullanılmasına gerek 
kalmaz. 

Üriner antiseptikler idrarda konsantre olan ancak serumda 
yeterli düzeye ulaşamayan ajanlardır. Bu nedenle alt idrar 
yolu infeksiyonunda etkili olmaktadır. Bunlar arasında doğal 
bir çözüm olarak Turna Yemişi (cranberry) önerilebilir.

Özellikle yaz aylarında havuza girme ve terleme ile su 
kaybetme nedeniyle riski artan idrar yolu infeksiyonlarına 
dikkat etmek gerekir. Canınız yanmadan bir yaz geçirmek 
için tedbir almayı unutmayın.

Kaynaklar: • İpekci T et al. Üriner system enfeksiyonlarına güncel 
yaklaşım. e-ISSN:2148-1547 

• https://www.accp.com/docs/bookstore/psap/p2018b1_sample.pdf

Canınız Yanmasın… Yazın, serin 
suların keyfini 

çıkarın
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ZADE VITAL’DEN TATİLDE İDRAR YOLLARINIZA DESTEK ÖNERİLERİ

 Zade Vital
Kabak Çekirdeği Yağı

 Zade Vital
Kabak Çekirdeği Yağı

 Zade Vital
SISTIFIX

 Zade Vital
SISTIFIX

Havuz ve deniz mevsiminin açılmasıyla hem yetişkinler hem de çocuklar 
için tehlikeli olan idrar yolu enfeksiyonlarına Türkiye’nin ilk sağlıklı 

yaşam markası olan Zade Vital’in doğal ürünleriyle destek

TATİL KEYFİNİZ SIK SIK BÖLÜNMESİN!
YAZ AYLARINDA İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONLARINA DİKKAT!

 “Tarladan eczaneye” temasıyla GMP (iyi üretim uygulamaları) 
standartlarına uygun ürünler geliştiren ve üreten Zade Vital, yaz ayla-
rında havuz yoluyla bulaşan idrar yolu enfeksiyonlarına destek sunuyor. 
Markanın idrar yolları enfeksiyonları için 
önerdiği Sistifix ürün grubu, 
sistit adlı alt idrar yolu 
enfeksiyonuna karşı doğal 
koruyucu görevi görüyor. 
Hem şurup hem de sert 
kapsül olmak üzere 2 farklı 
formda sunulan doğal des-
tek, havuzlardan bulaşabile-
cek enfeksiyonları minimize 
etmeye yardımcıdır. 

Enfeksiyonların 
Önlenmesinde Doğal Destek

Sistifix Şurup ve Sistfix Sert Kapsül içeriklerinde 
bulunan Cranberry (turna yemişi) sayesinde 

idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar 
kesesi duvarına tutunmasını zorlaştırır 
ve idrarı asitleştirerek bakterilerin yok 

edilmesine destek olurlar. D-mannoz 
ve C vitamini bakterilerin üremesini ve 

yapışmasını engeller, bu sayede özellikle 
kadınlarda sıklıkla karşılaşılan idrar 

yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 
ve semptomların giderilmesinde  

yardımcıdırlar.



Yönetimden 10 milyon
Son dönemde ekonomik durumu spekülasyonlara neden olan Konyaspor’da Başkan Hilmi Kulluk 

ve yönetim kurulu üyeleri elini cebine attı. Yönetim kurulu üyeleri aralarında topladıkları 10 milyon 
lirayı kulübe aktardı. Bu durum transfer döneminde sıkıntı yaşayan Anadolu Kartalı’nı rahatlattı 

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağa-
nüstü genel kurul ile yeniden göreve gelen 
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ikinci dö-
nemine hızlı başladı.  

Son dönemde tartışmalara neden olan 
kulübün ekonomik durumuna el atan Hil-
mi Kulluk ve yönetim kurulu üyeleri cep-
lerinden kulübe 10 milyon liralık kaynak 
sağladı.  

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile 
güven tazeleyen Kulluk’un yeni ekibi tarihi 
bir işe imza atarak Kulübe 10 milyon para 
verdi. Kulübün ihtiyacı olduğu dönemde 
kazandırılan bu kaynak yeşil-beyaz sevda-
lısı taraftarlar tarafından büyük memnuni-
yetle karşılandı.

BÜTÜN YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ VERDİ

Kongre sonrasında toplanan yönetim 
kurulu, yönetimin kulübe 10 milyon veril-
mesini kararlaştırdı. Bunun için harekete 
geçen yönetimdeki iş adamları gelirlerine 
göre kulübe para yardımında bulundu. 
Bazı iş adamlarının 1’er milyon bazılarının 
300-350 bin lira bazılarının ise daha fazla 
yardım ettiği ifade ediliyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ KULÜBE GEÇTİ
Yönetimin vermeyi taahhüt ettiği 10 

milyonun 7 milyonu Konyaspor’un kasa-
sına girdi.kalan 3 miyonun da kısa süre 
içerisinde tamamlanacağı ifade edildi. 
Yeşil-beyazlı yönetim bu hareketi ile güzel 

icraatlerine bir yenisi daha eklemiş oldu.
YÖNETİM ALKIŞ ALDI

Konyaspor’da başkan seçildiği gün-
den buyana yönetimi ve icraatleri ile ta-
raftarın beğenisini kazanan Hilmi Kulluk 
geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul 
sonrasında güven tazeleyerek yoluna de-
vam etti. Yeşil-beyazlı ekipte 2. dönemini 
geçirecek olan Başkan Hilmi Kulluk Kon-
yaspor’u borçsuz bir kulüp haline getirmek 
için var gücüyle çalışıyor. Konyaspor için 
ince eleyen sık dokuyan Kulluk yeşil-be-
yazlı ekibin yararına olacak her şeyi bir an 
önce hayata geçirmek istiyor.

KOMBİNE FİYATLARI MEMNUN ETTİ
Biyandan kulübün mali yapısını dü-

zeltmeye çalışan Başkan Kulluk ve ekibi 
böyle bir dönemde öörnek bir çalışmaya 
imza atarak kombine fiyatları ile ülke fut-
boluna damga vurdu. Taraftarı müşteri 
gibi görmeyen bir anlayışla hareket eden 
yeşil-beyazlı yönetim Konyaspor taraftarı-
na kombineleri çok uygun bir fiyata sundu. 
Konyaspor’un paraya ihtiyacı olduğu bu 
dönemde vefakar ve cefakar taraftarını 
da düşünen yönetim taraftardan sadece 
destek beklediğini ispatlamış oldu. Taraf-
tarına kombineleri makul fiyattan veren 
Hilmi Kulluk yönetimi elini cebine atarak 
üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde 
yapmaya devam etti.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor: Pilot kulübü 
devretmeye hazırız 

Akşehirspor’a devredileceği açıklanan Konyaspor’un 
pilot kulübü 1922 Konyaspor’un devri gerçekleşmedi. 
Bunun üzerine bir açıklama yayınlayan Konyaspor yöne-
tim kurulu, yönetimin uygulamalarını eleştirenlere kulübü 
devretmeye hazır olduklarını belirti. 

İşte o açıklama; “2. Lig’de mücadele  eden pilot takı-
mımız 1922 Konyaspor ile ilgili bir süreden beri yaşanan 
gelişmeler kamuoyunun malumudur.

Konya’mızın iki güzide ilçesinin takımımıza talip ol-
masıyla başlayan süreç bugün görüşmelere katılan Ak-
şehir Heyetinin yaptığı açıklamayla ekonomik sebepler 
nedeniyle tıkanmıştır. Yönetim Kurulumuz görüşmelerin 
tamamında pilot takımımızın mevcut borcunun kapatılma-
sı karşılığında takımın devredileceğini taraflara bildirmiş 
ve bunun için kendilerine süre tanımıştır. Ancak ne yazık 
ki her iki görüşme de gelinen noktada olumsuz sonuçlan-
mıştır.

Pilot takımımızın devriyle ilgili konunun kamuoyu ile 
paylaşılmasının ardından basın yayın kuruluşlarımızda ve 
sosyal mecralarda birçok haber yapılmış, yönetim kurulu-
muzun bu icraatıyla ilgili yoğun eleştiriler camiamızın bir 
numaralı gündem maddesi olmuştur.

Daha önce kulübümüzde yöneticilik yapan isimler de 
değişik kanallarla itirazlarını bizlere kadar ulaştırmışlar-
dır. Şimdi hepimiz için yeni bir fırsat doğmuştur. Başta 
bu eleştirilerin sahipleri olmak üzere, oluşturulacak bir 
konsorsiyuma ya da ortak çalışma grubuna, ilçelerimize 
sunduğumuz şartları daha da iyileştirerek 1922 Konyaspor 
Kulübümüzü devretmeye hazırız. Böylelikle hem iş adam-
larımız  takımımıza sahip çıkmış olacak, hem de 1922 
Konyaspor Kulübü varlığını Konya’da devam ettirecektir.

Sosyal mecralarda pilot takımımızla ilgili samimi 
düşüncelerini paylaşan Konya ve futbol sevdalısı iş adam-
larımızın konu hakkındaki görüşme talepleri en kısa süre 
içinde değerlendirilecektir.” n SPOR SERVİSİ

Daha önce Ereğlispor’a devredileceği açıklanan ancak 
seçim sonrası bundan vazgeçilen, daha sonra Akşehir’e 
gönderileceği belirtilen Konyaspor’un pilot kulübü 1922 

Konyaspor, yine kulüpte kaldı. Akşehirspor ekonomik gerek-
çelerle bu devirden vazgeçti. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Anadolu’nun 
devri yine iptalRPS


