
121004 Bed-i Besmele 
geleneği yaşatılıyor

Ereğli, en sıcak 
Haziran’ı yaşadı

Nikah memuru kendi
kızının nikahını kıydı

Süt üretimi tehlikede!
Kaba yem ve kesif yem 

de yaşanılan fiyat artışla-
rının süt üreticilerini zor-
ladığına dikkat çeken süt 

üreticisi Yusuf Özcan, 
bu konuda acilen çözüm 
beklediklerini aksi halde 

süt üretiminin sekteye 
uğrayacağını ifade etti

1 YILDA YÜZDE 
70 ZAM GELDİ

Hayvancılık sektörünün en önemli 
girdilerinin başında gelen yem 
fiyatlarındaki sert yükseliş aralıksız 
devam ediyor. Kesif yem fiyatları, 
içerdiği protein, vitamin ve diğer 
oranlara göre değişmekle birlikte 
son 1 yılda ortalama yüzde 70'in üze-
rinde zamlandı. Kesif yem fiyatların-
daki yükselişte yurt dışı hammadde 
fiyatlarının yüksek seyretmesi kadar 
rekolte düşüklüğü de etkili oluyor.

DESTEKLER 
HER AY YAPILSIN

Kaba yem ve kesif yem de yaşanılan 
fiyat artışlarının süt üreticilerini zorla-
dığına dikkat çeken süt üreticisi Yusuf 
Özcan, “Süt üreticisinin rahat nefes al-
ması için süt fiyatlarının ya yükselmesi 
ya da yem fiyatlarının çekilmesi lazım. 
Süt destekleri 6 aydan beri yapılmıyor. 
Biz süt üreticilerinin talepleri bu des-
teklerin her ay yapılması süt üretimi 
yapan bizleri daha da rahatlatır” dedi.
n HABERİ SAYFA 11'DE
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Tuncay Karabulut’un
annesi hayatını kaybetti

Terör örgütü üyesi 
kaçamadan yakalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Mü-
dürü Tuncay Karabulut’un annesi Münire Karabulut, 
76 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi 

Kadınhanı Musalla Mezarlığı’na defnedildi. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Konya’nın aralarında bulunduğu üç ilde bombalı 
eylemlere karışan terör örgütü üyesi Marmaris’te 

yakalandı. Terör örgütü üyesinin yurtdışına kaçmaya 
çalıştığı öğrenildi. n HABERİ SAYFA 6'DA

Başarıyı ödüllendirdi 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sultan Alaaddin Bilge-
hanesi’nde yaz etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi. 

Başkan Altay, bu dönem Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğitimi 
alarak Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nda okumaya hak kazanan 
öğrencileri tebrik ederek bisiklet hediye etti. n HABERİ SAYFA 3'TE

Sille’nin tarihi
dokusu canlanıyor

Karatay yeşiliyle 
daha güzel

‘Değişmeyen tek 
şey muhalefet!’

Vali Vahdettin Özkan, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı ile birlikte Sille’de in-
celemelerde bulundu. Başkan 
Pekyatırmacı, “Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerine tanık-
lık eden Sille’de tarihi dokuyu 
tekrar ortaya çıkarıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2'DE

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı 
ile birlikte Karaaslan Piknik 
Bahçesi’ni ziyaret etti. Başkan 
Kılca, Karatay’ın parklarıyla, 
yeşil alanlarıyla daha güzel 
olduğunu söyledi.
 n HABERİ SAYFA 2'DE

Türkiye’de son 20 yılda AK Par-
ti hükümetleriyle birlikte birçok 
şeyin değiştiğini dile getiren 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
“Geçen sürede değişmeyen 
tek şey yapıcı eleştiri anlayışına 
sahip olmayan muhalefettir” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5'TE

ŞEKER HER ŞARTTA 
ÜRETİCİNİN YANINDA

‘SENDİKACILIKTA 
UMUT OLACAĞIZ’

Konya Şeker, Kurban Bayramı öncesi avans müjdesi 
verdi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 

“Konya Şeker verdiği 57 Milyon 210 bin TL nakit avans 
ile her şartta üreticinin ve üretenin yanında durduğunu 

gösterdi” dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı, 
“Bitmiş ve tıkanmış sendikal dönemi tekrar formatlaya-
rak yeniden umut haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 13'TE
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Mimar adayları Meram için hazırladıkları proje ile mezun oldu
KTO Karatay Üniversitesi Mi-

marlık Bölümü diploma öğrencileri, 
Meram için hazırladıkları projeler 
ile mezun oldular. Bu yıl ‘Meram 
Han’ adı verilen bitirme projesi 
kapsamında 36 adet birbirinden 
farklı çalışma sergilenirken Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
gençlerin emeği ve alın teri olan 
her projenin kendileri için kıymetli 
olduğunu belirtti. Rektör Bayram 
Sade ise özverili çalışmalarından 
dolayı öğrenci ile hocalarına teşek-
kür etti. KTO Karatay Üniversitesi 
ve Meram Belediyesi iş birliğiyle 
Mimarlık Bölümü diploma öğrenci-
lerinin Proje Sergisi Açılışı ve Ödül 
Töreni gerçekleştirildi. Tantavi Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşen programa Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kerim Çınar, öğretim üyeleri, dip-
loma öğrencileri ve aileleri katıldı. 
Programda diploma öğrencilerine 
bitirme ödevi olarak verilen 36 adet 
Meram Han projesi sergilenirken, 
başarılı öğrencilere ödülleri takdim 

edildi.
‘EĞİTİMİN ARASI OLMAZ DİYEREK 

ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR’
KTO Karatay Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Bayram Sade, salgın 
dönemine rağmen eğitim sürecini 
aksatmadan yürütmeye çalıştıkla-
rının altını çizerek, ‘’Hocalarımız 
bu süreçte çok özverili davranarak, 
‘eğitimin arası olmaz’ düsturuna 
destek verdiler. Öğrencileri yetiş-
tirmek için bu ortamda ellerinden 
gelen tüm fedakarlığı yaptılar. Öğ-

rencilerimiz de hocalarımızın bu 
emeğine karşılık ellerinden gelen 
özveriyi gösterdiler. Onlar da, pro-
jeleri için mimarlık kavramının özü-
nü bilerek gereğini yaptılar. Böyle 
bir ortamda hazırladıkları projeleri 
şimdi bizlere sunuyorlar. Meram 
Han mimarı projesi de onlardan 
birisi. 10 bin metrekare alan için ih-
tiyaç programı verildi ve beklentiler 
ortaya konuldu. Cafe, Restaurant 
işlevlerinin yanı sıra kendi yorum-
larıyla tahsis edilen alanı bir cazibe 

merkezi haline getirmeye çalıştılar. 
Bu kapsamda 36 adet proje üretile-
rek, 3 adet ödül, 3 adet mansiyon 
olmak üzere toplam 6 adet proje 
ödülü kendilerine takdim edilecek. 
Bu noktada Meram Belediyesi’nin 
desteği çok kıymetliydi bizim için. 
Belediye Başkanımız Mustafa Ka-
vuş’a desteklerinden dolayı teşek-
kür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

‘GENÇLERİMİZİN ÜRETTİĞİ HER 
PROJE BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’

Konya’nın incisi Meram’da, 

gençlerin her zaman söz sahibi ol-
masını istediklerini belirten Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ise, “Yaşadığımız ve planlamasını 
yaptığımız şehirleri pırıl pırıl genç 
mimarlarımızla şekillendirecek ol-
manın mutluluğunu ve heyecanını 
yaşıyorum. Belediyeler ve mimarlar 
arasında önemli bir denklem var-
dır. İki gurubun işlerinde gösterdiği 
başarılar birbirlerini doğrudan et-
kiler. Belediyemiz ve KTO Karatay 
Üniversitemizin ortak yürüttüğü 

proje kapsamında, ‘Bitirme Proje-
si’ olarak öğrencilerimizin içeriğini 
oluşturduğu ‘Meram Han Mimari 
Projesi’ çalışmalarını beğenerek 
takip ettim. Her birinde hayal gücü 
ve alın teri var ve hepsi bizim için 
çok kıymetli. Meram için dert edi-
nip proje üreten tüm öğrencilerimi-
ze ve onları yetiştiren hocalarımıza 
teşekkür ediyorum. KTO Karatay 
Üniversitesi’nin başarılı çalışma-
larından dolayı öğrencilerimiz ve 
hocalarımızın nezdinde Rektörü-
müz Bayram Sade hocamızı tebrik 
ediyorum” şeklinde görüş belirtti.

Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim 
Çınar ise ortaya çıkan başarılı pro-
jelerle birlikte yeni bir mezuniyet 
sevinci yaşadıklarını kaydederek, 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mi-
marlık Bölümü diploma öğrencileri 
tarafından üretilen 36 adet pro-
jenin ödül töreni gerçekleştirildi. 
Başkan Kavuş ve Rektör Sade tara-
fından başarı gösteren 6 öğrenciye 
ödülleri takdim edilerek toplu şekil-
de hatıra fotoğrafı çektirildi.
n HABER MERKEZİ

Sille’nin tarihi
dokusu canlanıyor

Vali Vahdettin Özkan, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile birlikte Sille’de 
incelemelerde bulundu. Başkan 
Pekyatırmacı Sille’de devam eden 
restorasyon ve yapılması planla-
nan projeler hakkında bilgi verdi.

Selçuklu Belediyesi Sille’de ta-
rihi dokuyu canlandırmaya devam 
ediyor. Tarihi mekanlarda yapılan 
restorasyon çalışmalarının yanı 
sıra mahalleye gelen turistlerin ge-
zebileceği yeni alanlar da yapılıyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya Valisi Vah-
dettin Özkan ile birlikte Sille’de 
yapılan restorasyon çalışmaları ve 
yeni proje alanlarında incelemeler-
de bulundu. Öncelikle Sille Barajı-
na giden Başkan Pekyatırmacı ve 
Vali Özkan, Sille Himmet Ölçmen 
Barajında tekne turu yaptılar. Tek-
ne turu esnasında Başkan Pekya-
tırmacı, barajda yapılan çalışmalar 
ve piknik alanları hakkında bilgi 
verdi. Daha sonra Aya Eleni Kili-
sesi ve Subaşı Hamamında ziya-
retlerde bulunan heyet son olarak 
otopark yapılması planlanan alan-
da da incelemelerde bulundu.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı 

ve Vali Vahdettin Özkan’a Selçuk-
lu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı 
ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük de eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
SİLLE HER GEÇEN GÜN DAHA 

FAZLA TURİST ÇEKİYOR
Sille tarihi anlamda Türkiye’nin 

önemli bir noktası olduğuna dikkat 
çeken Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Sille geç-
mişi bugünümüze yansıtan Türki-
ye’nin hatta Dünyanın önemli tari-
hi merkezlerden bir tanesi. Yapılan 
bir araştırmalara göre dünyanın 
kilise olarak inşa edilen ilk yer Sille 
mahallemizde bulunan Aya Eleni 
Kilisesi olduğu belirtiliyor. Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine 
tanıklık eden Sille’de tarihi doku-
yu tekrar ortaya çıkarıyoruz. Sille 
her geçen gün daha fazla turist 
çekiyor. Konya’ya gelen turistler 
artık Sille’yi görmeden Konya’dan 
ayrılmıyor. Yapacağımız restoras-
yon çalışmalarının yanı sıra buraya 
kazandıracağımız yeni yerler daha 
fazla turistin buraya gelmesini sağ-
layacağına inanıyorum” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte Karaaslan Piknik Bahçesi’ni 
ziyaret etti. Başkan Kılca, “Tüm hemşerilerimizi parklarımıza, bahçelerimize ve yeşil alanlarımıza davet ediyorum” dedi

‘Hemşerilerimizi yeşil
alanlara davet ediyorum’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı ile birlikte yaklaşık 
100 bin metrekarelik alanıyla Tür-
kiye’nin ilk bireysel piknik bahçesi 
olan Karaaslan Piknik Bahçesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“İlçemizde hemşehrilerimizin rahat 
nefes aldığı, huzuruna ve mutlulu-
ğuna katkı sunan park, bahçe ve ye-
şil alan projelerini hayata geçirme-
ye devam edeceğiz” dedi. AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı da 
Karatay Belediyesi’nin hayata geçir-
diği projelerle ilçenin günden güne 
güzelleştiğine vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca ve Millet-
vekili Gülay Samancı, yaklaşık 100 
bin metrekarelik alana kurulan 
ve hizmete başladığı günden beri 
Konyalıların büyük ilgi gösterdiği 
Türkiye’nin ilk bireysel piknik alanı 
Karaaslan Piknik Bahçesi’ni tercih 
eden vatandaşların sofralarına ko-
nuk oldu ve hemşehrileriyle bir süre 
sohbet ettiler.
KARATAY PARKLARIYLA, BAHÇE VE 
YEŞİL ALANLARIYLA DAHA GÜZEL

Piknik Bahçesi ve diğer alanlarla 
ilgili vatandaşların bir taleplerinin 
olup olmadığını soran Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan 
Piknik Bahçesi’nin yaklaşık 100 bin 
metrekarelik alanda kurulduğunu 
ve Türkiye’nin ilk bireysel piknik 
bahçesi olduğunu hatırlattı.

Başkan Kılca, “Tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Konyamız da salgında 
stresli bir dönemden geçti. Kısıt-
lamaların ardından yeni döneme 
girdik ve artık Karaaslan Piknik Bah-

çemize uğrayan hemşehrilerimizle 
buluştuk. Mangal yerleri, kamelya-
lar, lavabolar, peyzaj bitkileri, fitness 
ve çocuk oyun alanı ve mescit gibi 
birçok sosyal donatı alanlarıyla Kara-
aslan Piknik Bahçemiz, Konyamızın 
yeni bir cazibe merkezi konumunda. 
Özellikle yaz aylarının ve sıcak hava-
ların etkisini gösterdiği dönemlerde 
hemşehrilerimizin ilgisi çok daha 
fazla. 100’er metrekarelik 454 adet 
bireysel piknik alanıyla Karaaslan 
Piknik Bahçemizin yanı sıra bah-
çemizin hemen karşısında yer alan 

Lavanta Bahçesi de yine hemşehri-
lerimizin yeni uğrak yeri oldu. Hem-
şehrilerimiz bu enfes koku ve renk 
cümbüşünün olduğu bahçemize 
gelerek hem güzel anılar biriktiriyor 
hem de birbirinden güzel fotoğraf 
kareleriyle bu anlarını ölümsüzleş-
tiriyor. 

Karatay Hayvanat Bahçemiz, 
Şehir Parkımız, Olimpiyat Parkımız, 
Adalet Parkımız, Muhsin Yazıcıoğ-
lu Parkımız, 15 Temmuz Parkımız, 
Aşkar Höyüğü Parkımız, Karaaslan 
ve Saraçoğlu Hobi Bahçelerimiz ile 

daha birçok yeşil alanlarımız; Kara-
tay Belediyesi olarak vatandaşları-
mızın huzur ve mutluluğuna ver-
diğimiz önceliğimizin birer kanıtı 
aslında. Bizler, hemşehrilerimizin 
mutluluğunu arttırmak için ne ge-
rekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. 
Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizi 
parklarımıza, bahçelerimize ve yeşil 
alanlarımıza davet ediyorum” dedi.

KARATAY GÜNDEN 
GÜNE GÜZELLEŞİYOR

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı da Karatay Belediye-
si’nin özellikle ilçede yeşil alanların 
daha da artması, vatandaşların hu-
zuruna katkı sunacak projelerin üre-
tilmesi noktasında önemli çalışma-
lar yaptığına vurgu yaparak, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür etti.

Gülay Samancı, şunları kaydet-
ti: “Karatay, gerçekten de parkları, 
bahçeleri ve birçok tesisiyle gerçek-
ten Konyalı hemşehrilerimiz için çok 
güzel bir ilçemiz. Bu konuda Karatay 
Belediyemizin büyük bir gayreti var. 
Salgın sürecinde bu alanlar maale-
sef boş kalmıştı ama yeni dönemle 
birlikte eski günlerimizi anımsatan 
görüntüler yeniden oluşmaya baş-
ladı çok şükür. İnşallah bu günler 
de geçecek ve eskisi gibi dilediği-
miz gibi sohbetlerimizi yaptığımız, 
sevdiklerimizle kucaklaştığımız ve 
çocuklarımızın dilediğince koşup 
eğlendiği günlere döneceğiz. Bu 
vesileyle Konyamızı günden güne 
güzelleştiren Karatay Belediye Baş-
kanımız Sayın Hasan Kılca’ya da çok 
teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ
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      Gece Gündüz
Konya                  18 °C    30°C

Karaman            16 °C 29°C 

Aksaray              15 °C      28°C

Ankara                15 °C      31°C Hicrî: 30 Zil-Ka'de 1442 -  Rûmî: 27 Haziran 1437

Önceki yıllarda Selçuk Üniversitesi 
Spor Bilimleri Öğretim Üyesi Hüseyin 
Aslan ile söyleşi gerçekleştirmiştik.

Belki birkaç defa…
Çok defa sordum…
Türkiye’de sporcu neden yetişmi-

yor?
Hatta Konya’da…
Neden?
Yeterli ekipman mı yok?
Yoksa yeterli merkez mi?
Konya özelinde cevap vereyim; Be-

lediyeler bu konuda çok ciddi çalışmalar 
yapıyor.

Bir de 2013’te Türkiye Olimpik Mer-
kezleri (TOHM) kuruldu.

Yani hiçbir bahane olamaz.
Yağ var…
Su var…
Şeker var…
Gaz var…
Helva yapacağız. Bu kadar kolay…
Hatta biraz da baktım bu (TOHM) 

merkezlerin kuruluş amacına.
Hüseyin Aslan’dan da dinledim 

ama bu konuda çalıştayların bile yapıl-
dığını gördüm.

Yani birileri aslında bu konuyu sü-
rekli tartışmış.

2017 yılında yapılan bir çalıştay ön-
cesi rapor önüme geldi.

Birlikte bakalım mı?
“Bu çalışmada Türkiye’nin dünya 

çapında sporda başarılı olması ama-

cıyla kurulan sporcu eğitim merkezleri 
ve olimpik hazırlık merkezlerin gün-
cel durumları, hedefleri ve beklentiler 
tartışılacaktır. Spor eğitim merkezleri 
ve Olimpik merkezler Türk sporunda 
başarı için umu olarak görülmektedir. 
36 Spor eğitim merkezi ve 21 Olimpik 
merkezde değişik branşlarda sporcula-
rımızın yetiştirilmesi devam etmektedir. 
Sporcu Eğitim merkezlerinin bir kısmını 
kapanmaya doğru gittiği ve bazılarının 
ise olimpik merkez olabileceği görül-
müştür. Spor eğitim merkezlerine za-
manında olan ilginin olimpik merkezlere 
kaydığı düşünülmektedir. 

Bu nedenle olimpik merkez ola-
bilecek sporcu eğitim merkezlerinin 
hemen ve diğerlerinin de desteklenerek 
ilerde olimpik merkeze dönüştürülmesi 
faydalı olacaktır. Sonuç olarak Türki-
ye’de spor eğitim merkezleri ve olimpik 
merkezlerin planlama aşamasından, 
işletilme aşamasına kadar çalışma usul 
ve esaslarını, amaçlarını kapsayan yö-
netmelikler çıkarılmasına rağmen bazı 
güncel sorunlarının varlığı söz konusu-
dur. Türkiye sporcu eğitim merkezleri ve 
Olimpik Hazırlık Merkezleri ruhuna, pro-
jesine, anlayışına uygun hareket edilerek 
gerekli destek artırılmalı ve önlemler 
alınmalıdır.”

Önemli…
İyi okuyabilmek lazım…
Aslında Doç. Dr. Hüseyin Aslan 

Hoca da o günlerde aynı 
şeyleri söylemeye çalışı-
yordu.

O gün Hüseyin Hoca’yı 
adeta taşlayanlar bugün ne 
yaptı?

Diye aklımdan geçi-
yordu ki…

Sosyal medyada ön-
ceki günlerde Aslan Ho-
ca’nın bir paylaşımına daha 
rastladım.

Onu da paylaşalım ve dikkatlice 
okuyalım. Sonrasında yorum yapmaya 
devam edelim.

Noktasına virgülüne dokunmadan 
paylaşıyorum…

OLİMPİYATLAR 
YAKLAŞIRKEN UYARI !!!!!!!!

Büyük ümitlerle 2013 yılında kuru-
lan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri 
(TOHM)  2020 TOKYO Olimpiyatlarında 
test edilecek.

Kurulması planlandığı yıllarda bu-
nun yanlış olacağını Türk sporuna ve 
olimpiyatlardaki başlarımıza bir katkı 
sağlamayacağını iddia etmiştim.

2016 RİO olimpiyatlarında Ülkemiz 
1 Altın 3 Gümüş 4 Bronz madalya kaza-
narak Olimpiyatlarda 42. olmuştur. 

TOHM projesi dibe vurduğunu id-

dia ettiğimizde projenin 
2020 olimpiyatlarında 
meyvesini vereceğini id-
dia etmişlerdi.

Olimpiyatlara az kal-
dı. İnşallah, 2016 RİO 
olimpiyatları gibi hezime-
te uğramayız.

Şahsi düşüncem 
TOHM merkezlerinin 
Türk sporuna bir katkı 
değil pranga vurduğu 

düşüncesi bende hala hakimdir.
Bakanlığın yürüttüğü Milleti ve Mil-

letin çocuklarını avutma projesi olan 
"Yetenekli Sporcu Tarama" projesinin 
de fiyasko bir proje olduğunu maalesef 
söylemeden geçemeyeceğim.

Gerçek bir proje bu ülkenin Spo-
runa yön verenlerin, bu ülkenin çocuk-
larının hiç birinin yeteneksiz olmadığını 
düşündüğü ve her çocuğun bir yeteneği 
olabileceğine inandığı anda ve her ço-
cuğa spor yapma imkanı sunduğu gün 
ülkemizde sporu geliştirecek ve olim-
piyatlarda  hak ettiğimiz yeri o zaman 
alabileceğimizi bilmeleri gerekmektedir.

Spor Bilimcilerine duyurulur.
***

Bu cümleleri okurken çok şeyin de-
ğişmediğini de gördüm.

Konya Gençlik Spor İl Müdürü 
aslında bu konuya eğilmeli diye düşü-
nüyorum.

Ortaya yeni bir vizyon koymalı…
En önemlisi uyarıyı dikkate almalı…
Neden mi?
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi’nde görevli bir akademisyen 
bunları söylüyor…

Aslında ‘biz bir şey yapamıyoruz 
bari siz ortaya vizyon koyun’ demeye 
çalışıyor.

En azından ben böyle anlıyorum.
Konya TOHM şimdiye kadar ne 

yapmış?
Merak ettim, ona da baktım…
Son paylaşımları okuyalım…
Konya TOHM Yatılı Halter Branşı 

Sporcumuz Melisa GÜNEŞ Rusya’nın 
başkenti Moskova’da devam eden Av-
rupa Halter Şampiyonasında  Kadınlar 
45 kilo koparmada 68 kiloluk dereceyle 
gümüş,  silkmede 83, toplamda  151 
kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalyanın 
da sahibi oldu. @kasapoglu

***
Konya Paralimpik Havuz Sporcu-

muz Abdullah ILGAZ 18-20 Mart 2021 
tarihleri arasında Tunus da yapilan Pa-
raatletizm grandprix T47 Müsabakası  
Yüksek Atlama kategorisinde 1.90 cm 
atlayarak Türkiye Rekorunu yenileyip 
Olimpiyat  Barajını tekrar gecmistir. @
kasapoglu @gencliksporbak

***
10-17 Mart 2021 tarihleri arasında 

İstanbul'da devam eden ve 47 ülkeden 
1475 sporcunun katıldığı  8. Uluslara-
rası Türkiye Açık Taekwondo (Turkish 
Open 2021) Turnuvası'nda Konya 
TOHM Taekwando Sporcumuz Fatma 
KELEŞ 46 kiloda 2.olmuştur @kasa-
poglu @gencliksporbak @mehbaykan

***
Bugün İstanbul'da  devam eden  26. 

Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampi-
yonasında Konya Olimpik HAVUZ Atle-
tizm Branşı Sporcumuz  İlyas ÇANAKÇI   
400 metrede 46.93 derecesiyle Balkan 
Şampiyonu olmuştur.  @kasapoglu @
gencliksporbak @mehbaykan

***
Bütün bunlar başarı değil mi?
Hüseyin Aslan bu başarıları görmü-

yor!
Görüyorsa da beklentisi çok bü-

yük…
Büyük yatırımlar yapılarak açılan 

TOHM’lar küçük başarılarla temsil edi-
lemez!

Ben de merak ediyorum…
Olimpiyatlar öncesi uyarıyı anladık 

da…
Bir yerlerde gariplik var gibi…
Ya il müdürü Şahin açıklama yapa-

cak ya da Hüseyin Aslan Hoca…
Başarı mı, başarısızlık mı?
Meraktayız….

BAŞARI MI, BAŞARISIZLIK MI?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu dönem Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğitimi 
alarak Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’nda okumaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek bisiklet hediye etti

Başkan Altay Bilgehane 
öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi bünyesinde 
hizmet veren Sultan Alaaddin 
Bilgehanesi’nde yaz etkinliklerine 
katılan öğrencilerle bir araya gel-
di. Başkan Altay, bu dönem Bilge-
hanelerde hafızlık hazırlık eğitimi 
alarak Hafızlık İmam Hatip Orta-
okulu’nda okumaya hak kazanan 
öğrencileri tebrik ederek bisiklet 
hediye etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi Sultan Alaad-
din Bilgehanesi’ni ziyaret ederek 
öğrencilerle bir araya geldi. İlk 
olarak Bilgehanelerde hafızlık ha-
zırlık eğitimini tamamlayıp hafız-
lık için ilk adımı atan 66 öğrenciyi 
tebrik ederek bisiklet hediye eden 
Başkan Altay, “Hepimizin hayali 
evlatlarımızın hafız olmasıdır. Son 
dönemde Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın talimatıyla çocukların hem 
eğitimlerine devam edecekleri 

hem de hafızlıklarını tamamla-
yacakları bir sistem oluşturuldu. 
Büyükşehir Belediyesi olarak yap-
mış olduğumuz hafızlık hazırlık 
döneminde 32 kız, 34 erkek ço-
cuğumuzun tamamı bu sınavları 
kazanmış oldular. Hepsini gönül-

den tebrik ediyorum. Başarılarınız 
daim olsun. Velilerimiz de zor bir 
yolculuğa başlıyor. Onları da teb-
rik ediyorum. Ama inşallah sonu 
hem çocuklarımız için hem sizler 
için çok güzel olacak. Rabbim yol-
larını açık etsin. Gelecekleri güzel 

olsun.” ifadelerini kullandı. Başkan 
Altay, bu hafta yaz dönemi eğitim-
lerine başlayan Bilgehanelerde ta-
tilini verimli geçirmek için kursla-
ra katılan öğrencilerin sınıflarını da 
ziyaret ederek derslere eşlik etti. 

BİLGEHANELERDE 
YAZ ETKİNLİKLERİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki Bilgehaneler; Sultan 
Alaaddin, Ali Ulvi Kurucu, Gödene 
Kılıçarslan, Sultan Fatih, Melikşah, 
Lala Mustafa Paşa (Ilgın) şubeleri 
ve Keykavus Lise Medeniyet Aka-
demisi ile yaz dönemi boyunca çok 
sayıda etkinlik gerçekleştirecek. 
Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle 
öğrenciler milli ve manevi eğitim-
ler, ders destek, sosyal faaliyet ve 
atölyeler olmak üzere 3 ana baş-
lıkta birbirinden faydalı eğitimlere 
katılacak. Ayrıca 4. sınıf öğrencile-
rine hafızlık hazırlık eğitimi ve 8. 
Sınıflar için Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS) hazırlık hizmeti de
n HABER MERKEZİ

Srebrenitsa katliamının 
acısını hala hissediyoruz

Aliya İzzetbegoviç Kültür 
Sanat ve Eğitim Derneği (AK-
SED) Başkanı İbrahim Günay, 
Srebrenitsa katliamının 26’ncı 
yıldönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Günay, “Avrupa'nın 
göbeğinde, 20'inci yüzyılda ya-
şanan soykırımın acısını hala içi-
mizde hissediyoruz,  Sırp birlikler 
tarafından şehit edilen 8 bin 372 
Boşnak’a bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve tüm Bosna 
halkına başsağlığı, sabr-ı cemil di-
liyorum.” dedi. 

‘SREBRENİTSA KATLİAMINI 
UNUTTURMAYACAĞIZ’

Aliya İzzetbegoviç Kültür 
Sanat ve Eğitim Derneği (AK-
SED) Başkanı İbrahim Günay, 
Srebrenitsa katliamının 26’ncı 
yıldönümü dolayısıyla yayımla-
dığı mesajında “Bosna Hersek'in 
doğusundaki Srebrenitsa'da 11 
Temmuz 1995'te başlayan, en az 
8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko 
Mladic komutasındaki Sırp as-
kerler tarafından hunharca öldü-
rüldüğü soykırım, sadece Bosna 
Hersek'te değil, tüm dünyada acı-
nın ve adalet arayışının sembolü 
haline geldi. 

Aradan yıllar geçmesine rağ-
men birçok soykırım kurbanının 
cenazesine ulaşılamadı. Sreb-
renitsa yarası hala kapanmadı, 
kapanmayacak da. Srebrenitsa 
soykırımı, Avrupa'da İkinci Dünya 
Savaşı'ndan bu yana yaşanan en 
büyük katliam olarak tarihe geçti. 
Bosna savaşında yapılan zulüm ve 
katliamları asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Bundan kim-
senin şüphesi olmasın.” dedi. 

‘TARİH, KATLİAMA GÖZ 
YUMANLARI DA AFFETMEYECEK’

Sadece şehit ailelerinin değil, 
tüm Boşnak ulusunun en derin 
yarası olarak kabul eden Srebre-
nitsa Soykırımı’nın zihinlere ka-
zınması gerektiğine dikkat çeken 
İbrahim Günay, “Tarih, kimlikleri 
tespit edilmesin diye cenazeleri 
parçalayarak sayıları 64'ü bulan 

toplu mezarlara gömen katil Sırp 
askerlerini, ölüm emrini veren ko-
mutanlarını affetmeyecek. Sreb-
renitsalı Boşnak sivillerin o dönem 
"tutunacak dal" olarak gördüğü 
ancak katliama göz yuman Hol-
landa devletini de, Birleşmiş Mil-
letler yönetimini de affetmeyecek. 
Katliamı unutursak, yaşanan acıyı 
içimizde hissetmezsek gün gelir 
benzer olaylar tekrar eder. Tarihi 
olaylardan ders çıkarmalı ve bunu 
gelecek nesillere aktarmalıyız. 
Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı 
unutturmaya, hafife almaya veya 
inkâr etmeye yönelik girişimlere 
de asla izin verilmemelidir.” diye 
konuştu. 

‘KATLİAMI ANLATMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ’

8 bin 372 masum Boşnak sivi-
lin katili olan Sırp komutan Ratko 
Mladic’in müebbet hapse mah-
kum edilmesi acıları hafifletmeye 
yetmediğini vurgulayan Aliya İz-
zetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim 
Derneği (AKSED) Başkanı İbra-
him Günay, “Çünkü toprağa veri-
len canlar geri gelmeyecek. Ben-
zer olayların tekrar yaşanmaması 
için ders çıkarabilmeliyiz. Barışa 
gölge düşürmeye çalışanlara karşı 
bilinçli olmalıyız. Aliya İzzetbego-
viç Kültür Sanat ve Eğitim Derne-
ği olarak düzenlediğimiz etkinlik-
lerde, katıldığımız programlarda 
Srebrenitsa katliamını hatırlattık, 
hatırlatmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 7326 Sa-
yılı Kanun gereği abonelerinin 30 
Nisan 2021 tarihi öncesi oluşan tüm 
su ve atık su borçlarını yapılandırı-
yor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 
2021.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, su fatura-
larını ödeme zorluğu çeken abonele-
rine kolaylık sağlıyor. 

Resmi Gazetede 9 Haziran 
2021 tarihi itibariyle yayımlanarak 
yürürlüğe giren “7326 Sayılı Vergi 
ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun” gereği tüm kamu kurum-

larında başlayan yapılandırma çalış-
malarına KOSKİ Genel Müdürlüğü 
de dâhil oldu. KOSKİ, abonelerinin 
30 Nisan 2021 tarihine kadar oluşan 
tüm su ve atık su borçlarını belli bir 

taksite bağlayarak ödeme imkânı 
sunuyor.

Konuyla alakalı KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada yapılandırma hizmetinden 

faydalanmak isteyen abonelerin 31 
Ağustos 2021 tarihine kadar gerekli 
başvuruyu yapması gerektiği belir-
tildi.

BORCU OLAN 
ABONELERE BÜYÜK KOLAYLIK
Yapılan açıklamada şu ifadelere 

yer verildi: “Söz konusu kanunun 1, 
2 ve 3. maddeleri gereğince su ve 
atık su borcu bulunan abonelerimi-
zin borçlarını yeniden yapılandırma-
sı hususunda imkân sağlanmıştır. 
Buna göre, müracaat edilmesi ha-
linde, 30 Nisan 2021 tarihi (bu tarih 
dâhil) öncesi su ve atık su borçları 
yeniden yapılandırılacaktır. Yapılan-
dırmaya müracaat edilmesi ve tak-
sitlerin düzenli ödenmesi halinde, 

herhangi bir idari ve hukuki işlem 
yapılmayacaktır. Yapılandırmadan 
yararlanılması durumunda, varsa 
hesaplanan gecikme cezası, gecikme 
zammı, zam ve cezaların yerine ka-
nunda belirtilen Yİ/ÜFE aylık değişim 
oranları uygulanacaktır. Bu şekilde 
hesaplanan borçlar, peşin olarak öde-
nebileceği gibi, ikişer aylık dönem-
lerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de 
ödenebilecektir. 18 taksitle ödenecek 
borçların vadesi 36 ay olarak belir-
lenmiştir. Peşin ödemelerde gecikme 
cezasının yüzde 90’ı silinecektir.”

İŞLEMLER TÜM KOSKİ 
ŞUBELERİNDEN YAPILABİLİR
Yapılan açıklamada, abonelerin 

internet üzerinden (e-devlet veya 

www.koski.gov.tr resmi web adre-
sinden) veya IOS ve Android temelli 
KOSKİ Mobil uygulamasından yapı-
landırmalarını bulundukları yerden 
kolaylıkla yapabilecekleri belirtil-
di. Ayrıca yapılandırmanın KOSKİ 
Merkez, Selçuklu ve Karatay hizmet 
binaları ile merkez ilçeler dışında-
ki diğer 28 ilçede bulunan KOSKİ 
şubelerinde de yapılabileceği dile 
getirildi. Konuyla ilgili bilgilendirme 
videosunu resmi web adresinde ve 
kendi Youtube kanalında yayınlayan 
KOSKİ, ayrıca borcu bulunan abone-
lerin cep telefonlarına bilgilendirme 
SMS’leri de göndererek aboneleri bu 
fırsattan yararlanmaya davet edecek. 
n HABER MERKEZİ

KOSKİ 30 Nisan 2021’den önceki tüm borçları yapılandırıyor

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Koç ailesinin kızı Elif Koç ile Demir ailesinin oğlu İbrahim Sefa düzenlenen düğün merasimi ile 
dünyaevine girdi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Elif–İbrahim Sefa çifti 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Nurgül- Mehmet Koç çiftinin 
kızı Elif ile Hafize- Mehmet De-
mir çiftinin oğlu İbrahim Sefa, 
Nadire Sultan Kasrında düzen-
lenen düğün merasimi ile birbi-

rilerine evet diyerek mutlu bir-
likteliklerinin en önemli adımını 
atmış oldu.

 Genç çifti ve ailelerini mutlu 
günlerinde sevenlerinin ve ya-

kınlarını yalnız bırakmadı. Koç ve  
Demir aileleri düğüne katılarak 
mutluluklarına ortak olan tüm 
konuklarıyla düğün boyunca ya-
kında ilgilendi. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Koç  ve Demir ailelerini tebrik 
ederken, Elif  ve İbrahim Sefa’ya 
bir ömür boyu mutluluklar dile-
riz. n MEVLÜT EGİN

Atilla Sinacı: Srebrenitsa 
hepimizin ortak acısıdır

ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinacı, 11 Temmuz 1995’te 
yapılan Srebrenitsa katliamının 
yıldönümünde yayınladığı mesaj-
da, “Bu acı Bosna ve Türkiye’nin 
ortak acısıdır. Umarız bu acılar 
hiçbir yerde bir daha yaşanmaz” 
dedi.

Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Atilla Sinacı, Boşnaklara 
yönelik gerçekleştiren Srebrenit-
sa katliamının yıldönümünde bir 
kınama mesajı yayınladı. Yaşanan 
acı ve dram üzerinden 26 yıl geç-
mesine rağmen yüreklerde halen 
diri durduğunu ifade eden Başkan 
SİNACI, “11 Temmuz 1995’te 
Bosna-Hersek’in Srebrenitsa ken-
tinde 8 binden fazla Boşnak kar-
deşimiz katledildi. Yaşanan vah-
şet hala akıllarda, hala canlı, hala 
yürekleri kanatıyor.

 Orada hangi sıkıntılar yaşan-
dıysa aynısını üstelik uzakta ol-
manın verdiği çaresizlikle bizler 
de yüreğimizde hissettik. Acıla-
rınızı bir nebze olsun dindirmek, 
yaralarınızı sarabilmek, insani ve 
vicdani sorumluluğumuzu yerine 
getirebilmek için, o günlerde Tür-
kiye’nin nasıl seferber olduğunu 

yakından biliyoruz. Bugün, geç-
mişi unutmadan, tarihten dersler 
alarak, benzer dramların yaşan-
mayacağı barış ve huzur dolu bir 
geleceği inşa etmekle sorumlu-
yuz. Elbette bazı izler silinmiyor, 
bazı acıların telafisi olmuyor, yi-
tirilen gencecik fidanlar geri gel-
miyor. Ama bizler, dayanışmayı, 
paylaşmayı ve birlikte yaşamayı 
yücelten bir anlayışla istikbale 
bakmalı, umudu diri tutmalıyız” 
dedi.

Bosna-Hersek ve Türkiye’nin 
kadim bir kardeşlik içerisinde ol-
duklarının altını çizen Başkan Sİ-
NACI, “İnşallah Bosna-Hersek’te 
yaşanan acıların, çekilen çilelerin 
dünyanın başka hiçbir coğrafya-
sında ve hiçbir zaman yeniden 
yaşanmaz. Suriye’nin, Irak’ın, 
Yemen’in, Filistin’in, Mısır’ın, Lib-
ya’nın, Afganistan’ın, Somali'nin, 
Afrika’nın çocuklarının yaşadığı 
dramların da kısa sürede son bul-
ması en büyük duamızdır. Ben 
Bosna-Hersek’li kardeşlerimize 
bir kez daha başsağlığı diler, bu 
tür acıların bir kez daha yaşanma-
masını temenni ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de 13 yıldır nikah memurluğu yapan ve aradan geçen zamanda binlerce çiftin bu mutlu gününde 
nikahlarını kıyan Nail Özkan, bu kez kendi kızının nikahını kıydı. Özkan, kızının nikahını kıyarken duygulandığını söyledi

Nikah memuru kendi
kızının nikahını kıydı

Beyşehir ilçesinde 13 yılda bin-
lerce çiftin nikâhını kıyan Nikâh 
Memuru Nail Özkan, bu kez kendi 
kızının nikâhını kıydı. Beyşehir Be-
lediyesinde nikâh memuru olarak 
görev yapan Nail Özkan, kıydığı çok 
sayıda nikâhın ardından bu kez de 
kendi kızı Burcu Gül Özkan’ın nikâ-
hını kıydı. Beyşehir Belediyesi Kara-
burun Plajında gerçekleştirilen töre-
ne, Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Belediye personellerinin 
yanı sıra gelin ve damadın yakınları 
katıldı.

Törende nikâh şahitliği yapan 
Başkan Bayındır; “Nail Özkan, be-
lediyemizin değerli evladıdır. Onun 
düğününü yapan bir belediye baş-
kanı olarak şimdide kızının nikâh şa-
hidi olmanın mutluluğunu ve guru-
runu yaşıyorum. Öncelikle bu nikâh 
töreni her iki yavrumuza, her iki 
aileye hayırlar getirmesini yüce Al-
lah’tan niyaz ediyorum. Millet olarak 
devletimizi büyüten felsefe aileden 

başlar. Bu nedenle iyi nesiller yetiş-
tirmelerini dileyerek, bu evliliğin çif-
timize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nikâh töreni sırasında son de-
rece duygulu olduğu gözlenen Nail 
Özkan yaptığı açıklamada, böyle 
bir görevi yerine getirmekten do-
layı son derece heyecanlı ve mutlu 
olduğunu belirterek, “Sözlerimden 

anlaşılmıştır dilim tutuldu derler 
ya öyle oldum. Kelimeleri şaşırdım. 
Aslında diğer nikâhlarda biraz daha 
kendimizi ifade etmemiz kolay olu-
yor. Dudaklarım kurudu, kendimi 
ağlamamak için zor tuttum. Böyle 
bir mutluluk her aile babasına nasip 
olmaz. Başkanımızın vekili olarak bu 
işi yapıyorduk. Başkanımızda şahit 
olarak aile cüzdanını kızımıza taktim 

etti. Gerçekten her aile bu günle-
ri yaşasın. Allah’ım mutluluklarını 
daim etsin” diye konuştu.

Nikâh memuru Özkan’ın kızı 
Burcu Gül Özkan ise, “Zaten heye-
canlı bir durum nikâh töreni, ba-
bamın kıyması ise daha çok heye-
canımı arttırdı. Çok duygulandım, 
ağlamamak için kendimi zor tuttum. 
Çok güzel bir duygu oldu. Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır’da 
geldi. Güzel bir tören gerçekleştir-
dik. Ben nikâhımızı babamın kıy-
masını en baştan beri istiyordum. 
Babam nikâh memuru herkesin 
nikâhını kıydı güzel bir olaya vesile 
oldu. Benimkini de kıydı çok güzel 
oldu ama çok heyecanlandım” dedi.

Gelin Burcu Gül Özkan ile da-
mat Latif Adıyaman çiftine evli-
lik cüzdanlarını Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır hayırlı olsun 
dilekleriyle verdi. Tören tebriklerin 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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Genç ziraat mühendisleri mezuniyet sevinci yaşadı
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat 

Fakültesi 2020-2021 eğitim öğ-
retim yılı mezuniyet töreni, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah 
Eken’in katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken 
yaptığı konuşmada, mezun olan 
genç ziraat mühendislerinin ye-
tişmesinde öğretim elemanları ve 
ailelerinin önemli katkılarının oldu-
ğunu söyledi. Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinin, üniversitenin 
ilk kurulan fakülteleri arasında yer 
aldığını ifade eden Prof. Dr. Eken, 
“Sizler bizim gururumuzsunuz, 
iftihar tablomuzsunuz. Birikim ve 
tecrübe sahibi hocalarımızdan al-
dığınız eğitimi ve üniversitemizin 
güçlü teknik altyapısını da kulla-
narak bugünlere geldiniz. Bundan 
sonra ülke hizmetinde bulunacak-
sınız. Ülkemize, ziraat alanında en 
iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Ül-
kemizin gelişmişliğinde en önemli 
faktörlerden birisi ziraat ve hayvan-
cılık sektörüdür. Aldığınız eğitimler 
neticesinde ülkemize önemli kat-
kılarınızın olacağına inanıyorum. 
Elbette ki meslek itibarıyla mes-

leğiniz durağan bir meslek değil. 
Sürekli yeniliklere, değişimlere 
açık bir meslek. Bu açıdan da ken-
dinizi geliştirmeye devam ediniz. 
Okuyacaksınız, araştıracaksınız. 
Mezun olduktan sonra da kıymetli 
hocalarımızla, Selçuk Üniversitesi 
ile iletişiminizi kesmeyiniz. Üniver-
sitemizin teknik ve diğer imkân-
larının kapısı sizlere sonuna kadar 
açık. Mesleklerinizi, Allah’ın izniyle, 
hem ülkemizde hem de uluslarara-

sı düzeyde en iyi şekilde yapacağı-
nız konusunda kuşkum yok.” diye 
konuştu.

‘EKİLEBİLİR VATAN TOPRAĞININ 
HER BİR METREKARESİ 

SİZLERE EMANET’
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Zeki Bayramoğlu da Selçuk 
Üniversitesinin, Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerinden bir tanesi 
olduğunu dile getirdi. Selçuk Üni-
versitesi eğitimini ve kültürünü 

almanın önemli şans olduğunu an-
latan Prof. Dr. Bayramoğlu “Mezun 
olduktan sonra sizlerden gelen ba-
şarı haberlerinizle aileleriniz ile bir-
likte onurlanacağız, gururlanacağız 
ve sevinç duyacağız. 

Türkiye her alanda olduğu gibi 
tarım sektöründe de dünyanın en 
büyük ve güçlü ülkelerinden bir 
tanesidir. Tarım sektörünü bu-
güne ziraat mühendisleri getirdi. 
Bundan sonra da bu sorumluluk 

sizlerindir ve sizler ilerleteceksiniz. 
Sadece Türkiye’de değil, dünya 
toplumlarının beslenmesi için ge-
rekli gıdanın üretim sorumluluğu 
siz değerli ziraat mühendislerinin 
omuzundadır. Dolayısıyla bu so-
rumluluğu unutmayacak, kendi 
geleceğinizi ve ülke geleceğini şe-
killendireceksiniz. Ekilebilir vatan 
toprağının her bir metrekaresini, 
Ziraat Fakültesindeki tüm hocalar 
olarak sizlere emanet ediyoruz.” 

ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından de-

receye giren öğrencilere belgeleri 
takdim edildi. Genel Sekreter Prof. 
Dr. Kamil Beşoluk, Genel Sekreter 
Yardımcısı Hikmet Özdemir, Ziraat 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Murat Akbulut, öğretim 
elemanları ve ailelerin katıldığı tö-
ren, öğrencilere diplomalarının ve-
rilmesiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
Genç GİV Konya Başkanı Durmuş 
Ali Çini, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 
sınavında tercih yapacak öğrencile-
re meslek liselerini tercih etmeleri 
çağrısında bulundu. Türkiye’nin 
kalkınması ve gelişmesi adına son 
yıllarda girişimciliğin öneminin ar-
tığını ve aynı zamanda mesleki ve 
teknik okulların da önemi ortaya 
çıktığına dikkat çeken Başkan Çini, 
“Türkiye’nin kalkınması ve geliş-
mesi adına son yıllarda girişimciliğin 
önemini daha da artmıştır. Aynı za-
manda mesleki ve teknik okulların 
da önemi ortaya çıkmıştır. Bu se-
beple okul- sanayi işbirliğini geliştir-
mek üzere Konya’da 13 STK’nın bir 
araya gelmesiyle eğitim komisyonu 
oluşturduk ve Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile protokol imzaladık. Her bir 
STK’ya hamilik yapması için mesleki 
ve teknik lisesi atadık. Amacımız, ül-
kenin geleceği olan gençleri, meslek 
ve teknik liselerde yetişmiş nitelikli 
iş gücünü henüz lise yıllarından iti-
baren girişimciliğe yönlendirmek, 
ülke ve gelecek hakkında bir hedef 
oluşturmayı sağlamaktır” dedi.

‘TOPLUMUMUZUN MESLEK LİSESİ 
MEZUNLARINA ÇOK İHTİYACI VAR’

Türkiye’nin geleceğinin meslek 
liselerinden geçtiğine dikkat çeken 
Başkan Çini, “Kalkınmış ve refah 
düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin 
geleceği, eğitimden ve bilgiyle do-
nanmış genç nesillerin yetiştiril-
mesinden geçer. Bunda da mesleki 
eğitimin payı oldukça büyüktür. 
Gençlerin mesleki teknik eğitime 
yönlendirilmesi gerekir. Böylelikle 

yetiştirilecek nitelikli işgücünün eko-
nomiye kazandırılması sağlanmış 
olur. Nitelikli mesleki teknik eğitim 
alınarak sanayi, bilişim ve hizmet 
sektörlerinde istihdam sağlanmış 
olur. Normal lise öğrencileri, öğre-
nimleri sırasında bir mesleki beceri 
edinememektedirler. Üniversiteye 
giremeyen normal lise mezunu iş-
sizlikle yüz yüze kalır. Meslek lisesi 
öğrencileri ise teknik bilgi ve bece-
rilere sahip ara eleman veya teknis-

yen olabilirler. Ayrıca eğer isterlerse 
kendi alanlarında yüksek öğretime 
de devam edebilirler. Okullardan 
alınan ek puanda buna katkıda bu-
lunur. Türkiye’de gençlerin meslek 
liselerine yönelik ilgisi günümüzde 
maalesef olması gerekenin çok al-
tında. Bunun temel nedeni gençle-
rin iş bulma olanaklarının üniversite 
mezunu öğrenciler için daha fazla 
olduğunu düşünmeleridir. Oysa 
üretim sanayi, nitelikli ara eleman 
bulamamaktan şikayetçidir. Bütün 
bunların üstüne bir de üniversite 
mezunlarının işsiz kalma oranını 
da eklersek meslek liselerine ilginin 
artması için bir şeyler yapılması ge-
rektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Kı-
sacası genç nüfusumuzu avantaj ya 
da dezavantaj olarak görebilmemiz 
tümüyle bu nüfusun eğitimli olup 
olamamasına bağlıdır. Diğer yandan 
her gencin üniversite eğitimi alması 
her şeyden önce gerçekçi değildir. 
Batılı ülkelerde de bu böyledir. Üni-
versite mezunlarına da meslek lisesi 
mezunlarına da bu toplumun çok 
ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Çini: Meslek liseleri Türkiye’nin geleceği

Türkiye’de son 20 yılda AK Parti hükümetleriyle birlikte birçok şeyin değiştiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, “Geçen sürede değişmeyen tek şey yapıcı eleştiri anlayışına sahip olmayan muhalefettir” dedi

‘20 yılda değişmeyen
tek şey muhalefet!’

Türkiye geride kalan 20 yılda 
adeta çağ atlatıldığını, her alanda 
büyük değişim ve dönüşümler ya-
şandığını dile getiren AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, “Tüm 
bunlara rağmen 20 yılda ülkemizde 
değişmeyen tek şey ne yazık ki ya-
lan ve iftiradan beslenmeyen yapıcı 
bir muhalefet anlayışını geliştireme-
miş olmasıdır. Muhalefet partileri 
gün geçmiyor ki yalan ve karalama 
siyaset anlayışlarının dışa vurumu 
olan açıklamalarda ve söylemlerde 
bulunmasınlar. Bunun son örneğini 
Konya'da bir siyasi partinin il baş-
kanının açıklamalarında görmüş ol-
duk” dedi.

“Parlamento içinden emanet 
vekiller gönderenler, o partiden bu 
partiye talimatla milletvekili trans-
fer edenler, iktidar oluşturabilmek 
için partilerin içini boşaltanlar bu-
gün "sözde" güçlü parlamenter 
sistemden bahsediyorlar” diyen 
Hasan Angı, “Koalisyonu sabah 
bozmaya niyetlenip, akşama karar 
değiştirenler geçmişin unutulduğu-
nu zannediyorlar anlaşılan. Millete 
hizmeti; sadece göz boyamaktan ve 
şov yapmaktan ibaret olanlar, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 
hayata geçmesi ile son 3 yılda ne 
gibi büyük değişikliklerin olduğunu, 
ne gibi büyük icraatların yapıldığına 
şöyle dönüp bir baksınlar.  Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi, iki yüz 
yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, 
doğrudan milletimizin iradesiyle ha-

yata geçirilen tek yönetim reformu 
olma özelliği taşımaktadır. Diğer 
tüm değişimler, ya savaş şartlarında 
ya da olağanüstü dönemlerde ger-
çekleşmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin sahibi, bizzat milletimi-
zin kendisidir. Aslında kendi içlerin-
de demokrasiyi sindiremeyenlerin, 
milletten korkanların, halka tepeden 
bakıp millet iradesine karşı hep bir 
vesayet odağı bekleyenlerin asıl ra-
hatsız olduğu konu da tam olarak 
budur” dedi.

Geçmişte en küçük sarsıntıda 
demokrasisiyle, ekonomisiyle, siya-
si ve sosyal yapısıyla adeta yerle bir 
olan bir Türkiye’den; bugün bölgesel 
ve küresel her türlü sınavı başarıyla 

veren bir Türkiye’ye ulaşıldığına dik-
kat çeken Hasan Angı, “Dünyanın 
siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç 
çatışmalara, Koronavirüs salgınının 
yıkıcı etkileriyle pek çok alanda yal-
paladığı bir dönemde, Türkiye aldığı 
önlemler, uyguladığı politikalar ile 
dünyada örnek gösterilen, gıpta ile 
bakılan ülkelerden biri haline gel-
miştir. Türkiye, yeni sistemle birlik-
te bölgesel ve küresel krizlere karşı 
daha etkin, daha hızlı ve daha kap-
samlı refleksler verebilme imkânına 
kavuşmuştur. Doğu Akdeniz’deki 
gelişmelerden Koronavirüs salgını-
na kadar pek çok alanda, bunun so-
mut neticelerini gördük, görmeye de 
devam ediyoruz. Tüm bu gelişmeler 
yaşanırken Muhalefet Partileri sözde 

bir güçlendirilmiş parlamenter sis-
temi türküsü tutturmuş gidiyorlar. 
Parlamenter sistemden ülkemiz bu 
güne kadar ne verim alabilmiş de 
bundan sonra bu sistemden medet 
umacağız.

367 garabetiyle TBMM'de Cum-
hurbaşkanını seçtirmeyenler, anaya-
sa değişikliklerini krize dönüştürüp 
TBMM'yi, anayasa mahkemesinin 
anayasaya aykırı karara zorlayanları 
milletimiz unutmaz. TBMM'nin iti-
barını yerle yeksan edenler bugün 
kalkmış güçlendirilmiş parlamen-
ter sistemden bahsediyorlar. Par-
lamenter sistem ile ülkemizin artık 
ilerleyebilmesi mümkün değildir. 
Ülkemizin güçlendirilmiş ya da güç-
lendirilememiş bir parlamenter sis-
teme dönüşü de mümkün değildir.

Gündem dışı açıklamaların, bel-
den aşağı söylemlerin, gündemde 
kalmak için yapılan saldırgan tu-
tumların, ne muhalefet partilerine 
ne de ülkemize faydası yoktur. Bun-
ların milletimizde karşılığı da bulun-
mamaktadır. Ülkemizin yapıcı bir 
muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır. 
Halkımızın muhalefet partilerinden 
beklentisi de budur. Ülkemiz Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğinde, milletimizin büyük 
destek ve teveccühü ile hedefleri-
ne emin adımlarla yürümeye, eser 
üretmeye, ülkemize ve Milletimize 
hizmete devam edecektir” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Salih Sedat Ersöz 
sevenlerinden dua bekliyor

‘Telafide Ben De Varım’
etkinlikleri devam ediyor

Konyalıların yakından tanı-
dığı kültür adamı Gazeteci Yazar 
ve gazetemiz yazarlarından Salih 
Sedat Ersöz, koronavirüse yaka-
landı. Meram Devlet Hastanesin-
de tedavi altına alınan Ersöz’ün 
sağlığına hızlı bir şekilde kavuş-
ması için doktorlar ve hemşireler 
yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz 

günlerde sosyal medya hesapla-
rından hastanede tedavi olduğu-
nu belirten Ersöz, dostlarından ve 
sevenlerinden dua istedi. Bizler 
de Konya Yenigün Gazetesi Ya-
zarı Gazeteci Yazar Salih Sedat 
Ersöz’e geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından Türkiye genelinde uygu-
lanmakta olan “Telafide Ben de 
Varım” programı çerçevesinde 
Konya’daki okullarda da öğret-
men, öğrenci ve velilere yönelik 
etkinlikler yapılmaya devam edi-
yor. 

2 Temmuz’da başlayan ve 
31 Ağustos’a kadar devam ede-
cek olan “Telafide Ben de Varım” 
programı sayesinde, salgın döne-
minin etkilerinden kurtulup haya-
ta dokunan ve hayatla iç içe olan 
nice etkinlik, öğretmen ve öğren-
cilerin yeni eğitim dönemine daha 

pozitif girmelerine katkı sunacak.
Öğrenciler bu dönemde okul-

larının bahçelerinde ve okul dışı 
alanlarda bitki yetiştiriciliği, açık 
hava tiyatro gösterileri, müzik 
dinletileri, evcil hayvan ve kümes 
hayvanlarının bakımı, satranç tur-
nuvaları, kamplar, çeşitli sportif 
aktiviteler, bisiklet turları ve daha 
pek çok etkinliği gerçekleştirme 
fırsatını da yakalamış oluyorlar.

Konya, 31 ilçesinde yer alan 
tüm okul öncesi, ilköğretim ve or-
taöğretim kurumlarıyla “Telafide 
Ben de Varım” diyor.
n HABER MERKEZİ
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Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince 
düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 
3 kişi gözaltına alındı. Seydişehir Narkotik 
Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Kon-
ya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı 
üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldık-
ları bir aracı Konya-Antalya kara yolu uy-
gulama noktasında durdurdu.Polis, araçta 
bulunan H.Ö. D.Ö. ve E.D'nin üzerinde ve 
araçta yaptığı aramalarda, 51 gram eroin ve 
5 paket kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. n AA

Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında iki kişi yaralandı. Muhammet B. 
(31) idaresindeki 42 VD 749 plakalı oto-
mobil, Karahüyük Mahallesi yakınlarında, 
yoldaki lastik parçasına çarpmamak için 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle karşı şeride geçen otomobildeki 
sürücüyle, araçta bulunan Şerife B. (24) 
yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. n AA

Uyuşturucuya 
karşı operasyon

Trafik kazasında
iki kişi yaralandı

Kulu ilçesinde dış cephe sıvası yap-
tığı sırada binanın 4. katındaki iske-
leden düşen işçi ağır yaralandı. Olay, 
Kulu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın 
sıva işlerini yapan A.S. (23), dış cephe 

sıvası yaptığı sırada 4. kat iskelesinden 
aşağıya düştü. 

Birlikte çalıştıkları iş arkadaşları 
ve yakınlarının haber vermesi üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan 

yaralı işçi, ambulansla Kulu Devlet Has-
tanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan 
tetkiklerde boynunda kırık ve durumu-
nun ciddi olduğu anlaşılan A.S., Kon-
ya’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

4. kattan düştü, ağır yaralandı

Yakalanan FETÖ’cüler 
adliyeye sevkedildi

Çukura düşen tilki 
yavrusu kurtarıldı 

Aksaray merkezli 3 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın gün-
cel yapılanmasına yönelik gerçek-
leştirilen operasyonda yakalana-
rak gözaltına alınan 15 şüpheli 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Operasyon, Aksaray merkezli 
Konya ve Ankara illerinde 28 Ha-
ziran tarihinde yapıldı. Edinilen 
bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele 
(TEM) Şubesi ekipleri, yaptıkları 
çalışma sonucunda FETÖ/PDY'nin 
eğitim ayağında örgüt üyelerinin 
yeniden güncel bir yapılamaya 
gittiğini tespit etti. Bir süre yapı-
lan teknik ve fiziksel takibin ardın-

dan TEM ekipleri Aksaray mer-
kezli Konya ve Ankara illerinde eş 
zamanlı operasyon düzenledi. 19 
ayrı adrese gerçekleştiren operas-
yonda 15 şüpheli yakalanarak gö-
zaltına alındı. Şüphelilerin ev ve 
iş yerlerinde yapılan aramalarda 
çok sayıda örgütsel doküman, CD, 
belge ve örgütün eğitim faaliyet 
belgeleri ele geçirildi. Emniyetteki 
sorgularının ardından 15 şüpheli 
Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinden 
ele geçirilen doküman ve çeşitli 
deliller market alışveriş arabası ile 
TEM ekiplerince adliyeye taşındı. 
Şüphelilerin mahkemesi halen 
devam ediyor.
n İHA

Ereğli’de çukura düşen tilki 
yavrusu, uzun uğraşlar sonucun-
da kurtarıldı.

Belkaya Mahallesi'ndeki bir 
şantiyede çalışan işçiler, bölge-
deki arazide açılan çukura bir tilki 
yavrusunun düştüğünü fark etti. 
İşçiler durumu, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 
ekipler, tilki yavrusunu bulundu-
ğu yere inerek çıkarttı. Tilki, vete-
riner kontrolünün ardından doğal 
ortamına bırakıldı.
n AA

Aksaray'da köydeki evinde yal-
nız yaşayan 81 yaşındaki Hacer 
Yeşilyurt'a Covid-19 aşısı evine 
kadar gelen mobil aşı ekipleri tara-
fından yapıldı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Ha-
nobası köyünde müstakil evinde 
yalnız yaşayan Hacer Yeşilyurt 
(81), 2 ay önce Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Aşı Merkezi'ne gelerek Covid-19 
aşısının ilk dozunu yaptırdı. İkinci 
doz aşısı gelen Hacer nine hasta-
neye gidecek imkanı olmayınca 
sağlık ekiplerinden yardım istedi. 
Bunun üzerine harekete geçen 
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü mobil 
aşı ekibi hazırlıklarını tamamlaya-
rak köye hareket etti. 1 doktor ve 
2 hemşire, merkeze bağlı Hano-
bası köyüne gelerek Hacer nineyi 
evinde ziyaret etti. Hacer ninenin 
sıcak karşılamasına karşılık sağlık-
çılar Hacer nineyle uzun süre soh-
bet etti. Dr. Ahmet Kula, Hemşire 
Nesil Yağmur Ökten ve Hemşire 
Elif Yılmaz, Hacer ninenin aşısını 
da yaptı.

SAĞLIKÇILARA 
DUAYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Evine kadar gelen sağlık gö-
revlilerine teşekkür eden Hacer 
Yeşilyurt, “Allah razı olsun, Ak-
saray'dan geldiler aşımı yaptılar. 
Hanobası köyüne Aksaray'dan 

geldiler. Allah razı olsun. Anaları 
babaları nur içinde olsunlar" diye 
dua etti.

Hacer ninenin oğlu Mehmet 
Yeşilyurt da sağlıkçılara teşekkür 
ederek, "Sağ olsunlar Aksaray'dan 
buraya kadar geldiler. Annemin 

aşısını tamamladılar. Sağlık Ba-
kanlığımıza, devletimize teşekkür 
ederim. Sağ olsunlar. Her şey için 
çok teşekkür ederim" ifadelerini 
kullandı. Aşının ardından Hacer 
nine el sallayarak sağlıkçıları yolcu 
etti. n İHA

81 yaşındaki ninenin aşısı evinde yapıldı

Konya’nın aralarında bulunduğu üç ilde bombalı eylemlere karışan terör örgütü üyesi 
Marmaris’te yakalandı. Terör örgütü üyesinin yurtdışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi

Yurtdışına kaçamadı
Hatay, Gaziantep ve Konya’da 

bombalı eylemlere karışan Türkiye 
Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü 
(TKKKÖ) üyesi 37 yılla yargılanan 
firari H.G.K., Muğla’nın Marmaris 
ilçesinde terörle mücadele ekiple-
rinin düzenlediği operasyonla, yurt 
dışına kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl 
Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele ekipleri, TKKKÖ terör örgütü 
üyesi olan ve 37 yıl hapis cezası ile 
yargılanan H.G.K.’nin (25) İçmeler 
Mahallesi’ndeki bir adreste ikamet 
ettiğini tespit etti. H.G.K.’nin yasa 
dışı yollarla yurt dışına kaçacağının 
belirlenmesinin ardından ekipler 
düğmeye bastı. Terörle mücadele 
ekipleri, Gaziantep, Konya ve Ha-
tay’da bombalı eylemlere karışan 
terör örgütü üyesi H.G.K.’yi düzen-
lediği operasyonla kıskıvrak yaka-
ladı. Ekipler ayrıca H.G.K.’nin yasa 
dışı yollardan yurt dışına çıkmasına 
yardımcı olan Ozan B.’yi de yaka-
layarak gözaltına aldı. Emniyette 
işlemleri tamamlanan iki şahıs ad-
liyeye sevk edildi. n İHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Tuncay Karabulut’un annesi Münire Karabulut, 
76 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Kadınhanı Musalla Mezarlığı’na defnedildi

Tuncay Karabulut’un
annesi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl Müdürü ola-
rak görev yapan Tuncay Karabu-
lut’un annesi Münire Karabulut, 
bir süredir tedavi gördüğü böbrek 
yetmezliği hastalığına bağlı ola-
rak hayatını kaybetti. 

76 yaşında vefat eden merhu-
me Münire Karabulut’un cenazesi 
memleketi Kadınhanı ilçesinde-
ki Musalla Mezarlığı’nda helallik 
alındıktan sonra kılınan cenaze 
namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak dualar eş-
liğinde son yolculuğuna uğurlan-
dı. 

Merhumenin defninin ardın-
dan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl Müdürü Tun-
cay Karabulut, evinde taziyeleri 
kabul etti. 

Cenaze törenine Kadınhanı 
Kaymakamı Osman Güven, Ka-
dınhanı Belediye Başkanı Meh-
met Badem, AK Parti Konya Eski 
Milletvekili ve RTÜK Eski Başka-
nı İlhan Yerlikaya, İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Basın 
İlan Kurumu Konya Bölge Müdü-

rü Ali Aktaş, Meteoroloji Konya 
Bölge Müdürü Barış Özgün, Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti yöneti-
cileri ve Konya’dan katılan çok 

sayıda gazeteci ile merhumenin 
yakınları ve sevenleri katıldı. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak merhume Münire Karabulut’a 

yüce Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil 
niyaz ederiz. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü   

Tuncay KARABULUT’un
 

annesi

Münire 
KARABULUT’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
ailesi ve yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Iletişim: 0332-3575959  0537-3450505

• 20-40 yaş arasında
• Vardiyalı çalışma sistemiyle çalışabilecek
• Askerliğini tamamlamış
• Vasıflı-Vasıfsız elemanlar aranıyor

Görüşmeler aşağıda belirtilen 
adreste yüz yüze yapılacaktır.

BELDE GIDA TEM. VE SAĞ. HIZ. SAN. TIC. LTD. ŞTI
Adres: Kumköprü Mahallesi Büyükkumköprü Caddesi 

No:211 Karatay / KONYA
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KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

 

MUHTELİF İLÇELERDE YENİ OLUŞTURULACAK 
MEZARLIK ALANLARINDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1411735

Muhtelif İlçelerde Yeni Oluşturulacak Mezarlık Alanlarında Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/384167
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE 
      KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Ferhuniye Mahallesi. Sultanmesut Sokak. No:12-19 - 
      SELÇUKLU / KONYA 
c) Telefon ve faks numarası  : 4445542 - 3322491961
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Muhtelif İlçelerde Yeni Oluşturulacak Mezarlık Alanlarında   
      Çevre Düzenlemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 8 kalemde mezarlık çevre düzenlemesi yapım işi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aziziye Mah., Topraklık Cad. No:7 Karatay /KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)  : 27.07.2021 - 15:00
tarih ve saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
(e-tekliflerin açılacağı adres)        İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. 
          No:64 Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere ait Tebliğde yer alan A Altyapı İşleri XVIII. Grup: 
Saha İşleri grubunda yer alan işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
 İnşaat Mühendisliği veya Mimar veya Peyzaj Mimarı Bölümleri mezuniyet belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0
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Hayvanlar ‘can’ değil, ‘mal’
olarak görülmeye devam edecek

“Hayvanları Koruma Kanunu ile 
Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üze-
rindeki görüşmeler; TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun-
da yapıldı. 

Burada söz alan İYİ Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, kanun 
teklifinde hayvanlara karşı işlenen 
suçlarda sahipli, sahipsiz hayvan 
ayrımını ortadan kaldıracak tek bir 
kelimenin olmadığını ifade etti.  Tek-
lifteki, “hayvanlarla cinsel ilişkide bu-
lunma” ibaresine de tepki gösteren 
Yokuş, şunları söyledi:

“Teklifte, hayvana şiddet, işkence, 
öldürme, tecavüz, -trajik biçimde ka-
nun maddesinde tecavüze "cinsel iliş-
ki" denilmiş, sanki hayvanların rızası 
varmış gibi- dövüştürme, deve, boğa 
güreşleri, folklorik hariç tutulmuş. Fi-
iller çok medyatik olup ülke gündemi-
ne oturmamışsa altı aydan başlayan 
ve hapis yatması getirmeyecek ceza-
lar öngörülmüş. Ceza alt sınırları üç 
yılda başlamadığı sürece hapis yatışı 
olmayacaktır. Kabahat olarak görülen 
kimi ağır suçlarda komik para cezaları 
öngörülmüştür. Hayvan hakları ihla-
linde, suçüstü dışında -nasıl olacak-
sa- tüm şikâyetler sadece tarım il ve 
ilçe müdürlüklerinde yapılacak. Hafta 
sonları ve mesai saatleri dışında ise 
elimiz kolumuz bağlı, nereye şikâyet 
edeceğiz, ilgili merci nerede? Bulsak 
da arayıp şikâyet etsek; böyle boşluk-
lar var.”
“HAYVANARIN NASIL KATLEDİLDİĞİNİ 

ÖRNEKLERİYLE GÖRDÜK”
“En fazla hak ve yaşam hakkı 

ihlallerinin yapıldığı belediye görevli-
lerine ceza konusunda hiçbir madde 
yok” diyen Yokuş açıklamalarını şöyle 
sürdürdü:

“Belediye yetkililerine cezai yaptı-
rım uygulanabilmesi için hayvanların 
asli görevleri arasına hayvanları da 
almak için -başkanların asli görevleri 
arasına- 2 farklı kanuna ek yapılması 
gerekmektedir. Teklifte, bununla ilgili 
hiçbir ibare yok yani belediyelere ce-
zasızlık devam edecektir. Bunu birçok 
belediyede gördük, hayvanların nasıl 
katledildiğini örnekleriyle gördük; 
onun için bu çok önemli. İki yıl içinde 
tüm sahipli hayvanların dijital kayıt 

altına alınması zorunlu yoksa hayvan 
sahibine para cezası getirilmiş. 25 bin 
nüfuslu yerlerde belediyelere bakıme-
vi kurma zorunluluğu yok. İnsan nü-
fusu ile hayvan bakımevi kurma ara-
sındaki bağlantının hiçbir ilgisi yoktur, 
aksine kırsal bölgelere hayvanların 
atılması sıkça yaşanır ve üreme dön-
güsü kontrolsüz devam eder. İnsan 
nüfusu baz alınmadan her belediye-
nin küçük çaplı tedavi ve kısırlaştırma 
merkezi kurması şarta bağlanmalıdır” 

“POPÜLASYONUN NASIL KONTROL 
ATINA ALINACAĞI MUAMMA”
En çok sokak hayvanı popülasyo-

nu olan kırsalda hayvanlar kısırlaşma 
veya tedavi için en yakın bakımevi 
olan ilçeye götürüleceğini söyleyen 
Yokuş, “Köpekler giderken yine, farklı 
ilçelere atılacak; yaralı, kazalı, tedavi 
gerektirenler yollarda hayatını kay-
bedecek. Mobil kısırlaştırma, yasadan 
çıkarılarak yasaklanmamıştır. 75 bin 
nüfus ve üstündeki büyükşehir ve 
ilçe belediyelerine bakımevi kurma 
zorunluluğu için iki buçuk yıl gibi bir 
süre, 25 bin ile 75 bin nüfuslu yerler-
de ise dört-beş yıl verilmiş. Dört-beş 
sene içinde tüm hayvanları kimlik-
lendirerek, kayıt altına alarak, nüfu-
su kontrol edeceklerini beyan eden 
kanun yapıcılarının bu süre zarfında 
popülasyonu nasıl kontrol altında tu-
tacağı maalesef bir muamma” şeklin-
de konuştu.  

“KÜÇÜK HÜCRELERDE ÖLÜME 
TERK EDİLECEKLER”

 Sahipli hayvanı terk etmenin 
cezasının 2 bin TL olarak öngörüldü-
ğünü ve bunun da kabul edilebilir bir 
durum olduğunu ifade eden Yokuş, 
yasaklı ırk köpeklerinin kapsamının 
da genişletilerek Bakanlık tarafından 

çıkarılacak yönetmeliğe bırakıldığı-
nı ifade etti.  Barınaklardaki sahipsiz 
yasaklı ırklar sahiplendirilmeyeceği-
ni ve barınaklarda yaşadıkları küçük 
hücrelerde ölüme terk edileceklerini 
söyleyen Yokuş, “Kara ve su sirkleri 
ve yunus parkları, hayvanlar yaşam 
döngüsünü tamamlayana kadar açık 
kalacak, yenileri açılmayacak. Ken-
dilerine defalarca anlatmamıza rağ-
men yetkililerin ölen yunusun çipinin 
kolaylıkla, kaçak yolla getirilen geti-
rilecek hayvanlara takılabileceği ya 
da sürekli yavru doğumları olacağını 
nasıl hesaplamadıkları anlaşılır gibi 
değil” dedi. 

“CAN DEĞİL MAL OLARAK 
GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK”
Kanun değişikliği ile hayvanların 

kaderinin bürokratlara bırakıldığını 
belirten Yokuş,    “Kısacası, 5199 sayı-
lı Yasa üzerinde yani TCK'ye alınacak 
ama bundan bir yarar görmeyecek, iş-
levsiz olacak hayvanların, kaderi yine 
ilgili kurum, kuruluşlar, bürokratla-
rın insafına bırakılacak. Sokaklarda 
popülasyonun artmasının ve sahipli 
hayvanların terk edilmesinin önüne 
geçilemeyecek. Deney hayvanları, 
fayton atları, yük hayvanları, yaban 
hayvanları, üretiminde kullanılan 
hayvanlar, sahipsiz ya da barınaklar-
daki yasaklı köpekler ve diğer tüm 
tür can, hayvanlar "can" değil, "mal" 
olarak görülmeye devam edecektir” 
ifadelerini kullandı. 

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Görüşmelerin ardından Hayvan-

ları Koruma Kanunu ile Türk Ceza 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Ku-
rulunda kabul edildi. 
n HABER MERKEZİ

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2021 cumartesi Saat 12:00’de İzzetbey 
Mh. Yıldız Sok. Tuncay Çay evinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31.07.2021 
cumartesi aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
        Dernek Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Teşkülü
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

ÇUMRA AVCILIK ATICILIK VE EKOLOJİ DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye'de geçen ay, uzun yıllar ortalama sıcaklığı 0,5 derece artarken, son 51 yılın en sıcak haziranlarından biri yaşandı. Haziran’da İç 
Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık 33,6 dereceyle Ereğli’de kaydedildi

Ereğli, en sıcak Haziran’ı yaşadı
Meteoroloji Genel Müdürlü-

ğü verilerinden derlenen bilgilere 
göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran 
ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece 
olarak kaydedildi. Bu yıl haziran ayı 
ortalama sıcaklığı ise 21,8 dereceye 
yükseldi. Haziran ayında en yüksek 
sıcaklık 45,7 dereceyle Cizre'de, en 
düşük sıcaklık ise sıfırın altında 0,3 
derece olarak Kangal'da kaydedildi. 
Geçen ay ortalama sıcaklık Çanak-
kale, Bodrum, Datça, Dörtyol, Kale, 
Samandağ çevrelerinde ve Ordu, 
Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, 
Şanlıurfa’nın doğusunda mevsim 
normallerinin üzerinde, İstanbul, 
Bilecik, Yalova, Lüleburgaz, Kütah-
ya, Uşak, Afyonkarahisar, Dursun-
bey, Burdur, Beyşehir, Acıpayam, 
Tefenni, Korkuteli, Akşehir, Yunak, 
Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar, Bolu, 
Karabük, Tosya, Nallıhan, Beypaza-
rı, çevrelerinde mevsim normalle-
rinin altında, yurdun diğer bölgele-
rinde mevsim normalleri civarında 
gerçekleşti. Haziran ayında uzun 
yıllar ortalama sıcaklıkları Karade-
niz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde arttı, Marmara, 
Ege, İç Anadolu Bölgesi'nde azaldı, 
Akdeniz'de değişmedi. Geçen ay 

uzun yıllar ortalama sıcaklıkları en 
çok 2,6 dereceyle Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde arttı.

İSTANBUL'DA HAZİRAN AYINDA 
ORTALAMA SICAKLIK MEVSİM 

NORMALLERİNİN ALTINDA 
GERÇEKLEŞTİ

Haziran ayında Marmara Bölge-
si'nde ortalama sıcaklık Çanakkale 
çevresinde mevsim normallerinin 
üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, 
Lüleburgaz çevrelerinde mevsim 
normallerinin altında, bölgenin di-
ğer kesimlerinde mevsim normalleri 
civarında gerçekleşti. Bölgenin hazi-
ran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 
21,5 derece iken, geçen ay 21,2 de-
receye düştü. Bölgede en düşük sı-
caklık 7,1 derece olarak Balıkesir’de, 
en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle 
Çanakkale’de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcak-
lıklar Bodrum, Datça çevrelerinde 
mevsim normallerinin üzerinde, Kü-
tahya, Uşak, Afyonkarahisar, Dur-
sunbey, Tavşanlı, Simav, Emirdağ 
çevrelerinde mevsim normallerinin 
altında, bölgenin diğer kesimlerin-
de mevsim normalleri civarında 
kayıtlara geçti. Bölgenin haziran ayı 
uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,3 

dereceden 23 dereceye düştü. Böl-
gede en düşük sıcaklık 3,1 dereceye 
Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 42,3 
dereceyle Nazilli’de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde haziranda 
ortalama sıcaklıklar Burdur, Beyşe-
hir, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, 
Elmalı çevrelerinde mevsim nor-
mallerinin altında, Dörtyol, Kale, 
Samandağ çevrelerinde mevsim 
normallerinin üzerinde, bölgenin di-
ğer kesimlerinde mevsim normalleri 
civarında kaydedildi. Bölgenin hazi-
ran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 
23,7 dereceyken, bu haziran ayında 
aynı kaldı. Bölgede en düşük sıcak-
lık 3,5 derece olarak Göksun’da, en 

yüksek sıcaklık ise 41,8 dereceyle 
Manavgat’ta yaşandı.
İÇ ANADOLU'DA EN YÜKSEK SICAK-

LIK EREĞLİ'DE
İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık-

lar Akşehir, Yunak, Ilgın, Seydişehir, 
Sivrihisar çevrelerinde mevsim nor-
mallerinin altında, bölgenin diğer 
kesimlerinde mevsim normalleri 
civarında gerçekleşti. Bölgenin hazi-
ran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 
18,8 dereceyle, bu yılın haziranında 
18,4 derece olarak ölçüldü. Bölgede 
en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,3 
derece olarak Kangal’da, en yüksek 
sıcaklık 33,6 dereceyle Ereğli’de 
kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'nde 

ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, 
Tosya, Nallıhan, Beypazarı çevrele-
rinde mevsim normallerinin altın-
da, Bartın, İnebolu, Sinop, Giresun, 
Çorum, Gümüşhane, Bayburt, İspir, 
Oltu, Şebinkarahisar çevrelerinde 
mevsim normallerinin üzerinde, 
bölgenin diğer kesimlerinde mev-
sim normalleri civarında ölçüldü. 
Bölgenin haziran ayı uzun yıllar or-
talama sıcaklığı 19,3 derece iken, 
geçen ay 19,7 dereceye yükseldi. 
Bölgede en düşük sıcaklık 3,1 dere-
ceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık 
ise 38,5 dereceyle İspir’de yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ge-
çen ay ortalama sıcaklık Bitlis, Sarız, 
Baskil, Ergani çevrelerinde mevsim 
normalleri civarında, bölgenin diğer 
kesimlerinde mevsim normallerinin 
üzerinde yaşandı. Bölgenin haziran 
ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 
18,7 dereceden 21,3 dereceye çık-
tı. Bölgede en düşük sıcaklık 0 de-
rece olarak Sarıkamış’ta, en yüksek 
sıcaklık ise 39,1 dereceyle Iğdır’da 
ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'n-
de ortalama sıcaklık Siirt, Mardin, 
Diyarbakır, Şırnak, Çermik, Cizre, 
Ceylanpınar çevrelerinde mevsim 

normallerinin üzerinde, bölgenin di-
ğer kesimlerinde mevsim normalleri 
civarında kayıtlara geçti. Bölgenin 
haziran ayı uzun yıllar ortalama sı-
caklığı 26,9 dereceyken, bu yıl 27,7 
derece oldu. Bölgede en düşük sı-
caklık 9,9 dereceyle Batman’da, en 
yüksek sıcaklık ise 45,7 dereceyle 
Cizre’de kaydedildi.

BU YILIN HAZİRANI TÜRKİYE'DE EN 
SICAK 16. HAZİRANI OLDU

Türkiye'de 2021 yılının haziran 
ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne 
alındığında en sıcak 16. haziranı 
olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 
1971'den bu yana en yüksek orta-
lama sıcaklık 2019 yılının haziran 
ayında yaşanmıştı. Haziranda Tür-
kiye'nin birçok yerinde hava sıcak-
lıkları mevsim normallerini üzerinde 
kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 
14 merkezinde sıcaklık uzun yıllar 
ortalamalarının üzerinde gerçekle-
şerek ekstrem (en yüksek) değerle-
re ulaştı. Geçen ay en çok ekstrem 
sıcaklık rekoru Ardahan, Kars, Bay-
burt, ve Ahlat'ta kırıldı. Haziranda 
Ardahan'da 4, Kars'ta 2,3, Bayburt 
ile Ahlat'ta 1,8 derece sıcaklık fark-
ları oluştu.
n AA
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Hakk’ın kelamı karşısında insan 
halleri farklı farklıdır. Bu farklılık, kalple-
rin ilahi kelama yönelik duruşuyla doğru 
orantılıdır. İlahi ayetler, kimileri için şifa, 
hidayet ve rahmet tesiri gösterirken aynı 
ayetler bir başkası için kalbin kasvetine, 
hüsrana ve şaşkınlığa hatta dalalete se-
bep olabilmektedir. Burada belirleyici 
sır, kalbin kelamı ilahiye karşı taşıdığı ni-
yet, duygu ve yönelişin keyfiyetidir. Bir 
başka ifadeyle Hakk’ın kelamına olan 
iman derecesi ya da şüpheci ve inkar-
cı bakış açısı, sonucu belirlemektedir. 
Ali İmran Suresinin 7 ve 8. Ayetlerinde 
bu hakikate şöyle dikkat çekilir: “Sana 
kitabı indiren O Allah dır. O kitabın bir 
kısım ayetleri muhkemdir, ki bunlar ki-
tabın esasıdır, diğerleri ise müteşabihtir. 
Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, 
fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına 
göre tevil etmek için ondaki müteşabih-
lerin peşine düşerler. Halbuki onun tevi-
lini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek 
payeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, 
hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği 
yalnız aklıselim sahipleri düşünüp an-
lar.”  (Ali İmran; 7-8)

Bu ayette dikkat çekilen temel me-
sele, Allah’ın ayetlerine karşı kalplerinde 

eğrilik bulunanlar ile ilimde derinleşmiş 
olanların duruş farkıdır. İlimde derinleş-
miş gerçek alimler, öncelikle indirilen 
ayetlerin tamamının Allah katından ol-
duğuna iman etmişler yani doğruluğu-
nu kalben tasdik edip kabullenmişlerdir. 
Kaplerinde eğrilik bulunanlar ise birden 
fazla manaya gelebilecek ayetlerin pe-
şine düşüp bir kargaşa ortamı (fitne) 
oluşturmayı hedef haline getirmişler-
dir. Bu hassas noktayı anlayıp bundan 
öğüt alarak istikamete dönebilmek ve 
istikamette kalabilmek için ise “ülül el-
bab” olmak gerektiğine işaret edilmiştir. 
“Ülül elbab” demek ise, imanla hidayet 
bulmuş bir akletme melekesine sahib 
olmak demektir. Buradan anlaşılan şu-
dur: İmandaki zaafiyet kadar ayetlerdeki 
işaretleri anlamak zorlaşmakta ve hatta 
yanlış anlamalar ortaya çıkmaktadır. 
Hatta bazen öyle anlayışlar ortaya çık-
maktadır ki bir hidayet vesilesi olan 
ayetler, kalplerdeki fesat sebebiyle hüs-
ranı artırmaktadır.

Ayet ise çok daha dikkat çekici 
bir şekilde gerçek alimlerin bu sırrın 
farkında olduklarına işaretle Rablerine 
şöyle niyazda bulunduklarını ifade eder: 
“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten 

sonra kalplerimizi eğrilt-
me, bize tarafından bir 
rahmet bağışla. Şüphe-
siz, lutfu bol olan yalnız 
sensin. Kuranı Kerim, 
Rabbimizin kelamı olması 
hasebiyle yüksek bir edep 
ve tazimle yaklaşılması 
gereken bir kitabı azizdir. 
Kur’an ayetleri ile sıhhatli 
bir buluşma gerçekleştir-
mek isteyenlerin öncelikle 
kalplerindeki niyetlerini düzeltmeleri ge-
rekecektir. Onu sıradan bir beşer kelâmı 
gibi görme gafletine düşmemelidir.

Kadir Mısıroğlu anlatıyor: “Ben, çok 
sayıda Osmanlı bereketini almış alim 
ve hocaefendi tanıdım. Bunların içinde 
en çok takdir ettiğim kişi, Reisül kurra 
Abdurrahman Gürses hocaefendiydi. 
Vakar sahibi bir alimdi. Bir hatıramı 
paylaşmak isterim: Son dönem meşa-
yıhından Musa Topbaş Efendinin evin-
de bir sohbet meclisinde bulunuyoruz. 
Sohbete Kuranı Kerim okunarak baş-
lanması istendi. Abdurrahman Gürses 

hoca, tilavet için istiaze 
ve besmeleyi yeni oku-
muştu ki, tam o esnada 
orada bulunanlardan bi-
risi, hocanın yanına gel-
di ve kulağına eğilerek: 
“Hocam, biraz kısa oku-
sanız. Zira sizden sonra 
Üstad Necip Fazıl’ın bir 
konuşması olacak” dedi. 
Bunun üzerine Abdur-
rahman hoca hemen 

“Sadakallahül azim”, diyerek kıraati 
sonlandırdı. “Hayrola hocam, hiçbir şey 
okumadınız!” diyerek hayretini ifade 
edenlere de,  hocaefendi büyük bir va-
karla şu karşılığı verdi: “Kul kelamının 
Allah kelamına tercih edildiği bir yerde, 
ben Kuranı Kerim okumam!”dedi. Rab-
bimiz Kuranı Kerim’i sıratı müstekimi 
gösteren bir hidayet rehberi, insanı 
bereketli bir şahsiyete dönüştüren bir 
rahmet menbaı, göğüslerde olan hasta-
lıklara manevi bir şifa vesilesi, inkar ve 
şüphe karanlıklarını aydınlatan bir nuri 
ilahi, hakikatleri akıl ve vicdanlara hatır-

latan bir yüce öğüt (zikir) ve firaset ve 
basireti hem açan ve hem de besleyen 
bir kaynak (besair) olarak gönderdiği-
ni beyan etmektedir. Öyleyse Kuran-ı 

Kerim’le buluşmak isteyen mümin gö-
nüller ancak böylesi tertemiz niyetlerle 
ona yaklaşmalı, onunla buluşmalı, ülfet 
etmeli ve nihayet istifade etmelidir.

Hakk’ın ayetlerine inandıktan sonra 
bir mü’mine düşen vazife, onları doğru 
anlama ve hayat haline getirme çabası 
olmalıdır. Kalp alemindeki temiz yöne-
lişin (mutahher) ölçüsü kadar Rabbimi-
zin muradını kavramak mümkün ola-
caktır. Hidayet isteyen hidayet bulacak, 
rahmet isteyen rahmete kavuşacak, 
karanlıktan çıkmak isteyen de bir çıkış 
yoluna erişecektir.

Rahman’ın ayetleri kulu yüceltmek 
içindir; düşürmek için değil. Ancak her 
kim ayetlere iman ve saygı ile yaklaş-
maz da onlara tutunarak yücelme yeri-
ne, süfli emellerine ulaşma uğruna on-
ları basamak edinecek olursa, böyleleri 
daha dünyada iken perişanlığı ve mas-
karalığı tadacaklardır. Kuran-ı Kerim’de 
böylelerinin misali de şöyle anlatılır: 
“Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, fakat 
onları bir kenara atan, bu yüzden şeyta-

nın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan 
olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer 
biz isteseydik o kişiyi ayetlerimizle yü-
celtirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, 
hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin 
hali, kovsan da bıraksan da hep dilini 
çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. 
Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun du-
rumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı 
anlat, umulur ki iyice düşünürler.” (A’raf 
Suresi, 175-176) “Kur’an okuyacağın 
zaman rahmetten kovulmuş şeytan-
dan Allah’a sığın” (Nahl 98) emrinin bir 
hikmeti de insan ve cin şeytanlarından 
ortaya çıkan kimi vesveselerin ve şüphe 
telkinlerinin Kur’an’a tertemiz bir gönül-
le yaklaşmanın önünde bir perde teşkil 
edeceği içindir. 

Böylesi görüş ve telkinlerden içinde 
yaşadığımız şu iletişim çağında uzak 
kalabilmek son derece müşkil olduğun-
dan, Rabbimizin hıfz u emanına daha 
fazla sığınmak gibi bir sorumluluğumuz 
vardır. Öyleyse Kuranla her bir iletişi-
mizde “Eüzü billahi min’ş-şeydanirra-
cim” diyerek Rabbe sığınmalı (istiaze) 
ve “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek 
de O’ndan yardım niyaz etmeliyiz (isti-
ane).

ALLAH’IN AYETLERİ VE KALBİN HALLERİ

Genç Yazar Özdemir’den,
Başkan Tutal’a ziyaret

Seydişehirli genç yazar Baran 
Özdemir, 19 yaşında 2. Şiir kitabı-
nı yayımladı.  Özdemir Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı 
ziyaret ederek içerisinde 50 şiirin 
yer aldığı  “Ücra” isimli kitabını 
Başkan Tutal’a hediye etti. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Tutal, 
her geçen gün Seydişehir’in kültür 
hazinesine yeni eserlerin kazan-
dırıldığını belirterek genç yaşında 
Seydişehir’in kültür hazinesine 
yeni eser kazandıran Baran Özde-
mir’i tebrik etti. 

Kendi benliğini oluşturan şi-
irlerden etkilenerek bu şiirleri iç 
dünyasında içselleştirdiğini ve 
bunları da okuyucuya sunduğunu 
belirten genç yazar Baran Özde-
mir, “şiir yazmaya lise yıllarımda 
başladım. Lise yıllarımda edindi-
ğim tecrübelerim ışığında, ken-
di benliğimi oluşturan şiirlerden 
etkilenerek 17 yaşımda “Henüz 
Daha 17’si” isimli ilk şiir kitabımı 
yayımladım. Edebiyata ve insan 
tabiatına duyduğum ilgi dolayısıyla 
da Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 
okuyorum. Her geçen gün şiirleri-
min üzerine daha da katarak 2. Ki-
tabım olan ‘Ücra’ isimli eserimi ya-
yımladım. Son kitabım 50 şiirden 
oluşuyor ve genellikle şiirlerimin 
konusunu doğa ve tabiat sevgisi, 
geçmişe özlem, sevgiliye duyulan 
aşk, umut gibi konular oluşturu-
yor” dedi. 

Mehmet Tutal’ın eğitimci ol-
ması nedeni ile edebi eserlere 
duyduğu ilgi ve desteğiyle her 

daim örnek bir kişilik olduğunu 
belirten yazar Özdemir; “Başkanı-
mız eğitimci olması dolayısıyla biz 
genç yazarlara hem ilham veriyor,  
hem de destek oluyor. Bizlere ör-
nek olduğu için kendisine teşekkür 
ediyorum. Bugün de kendisinin zi-
yaret ederek yeni yayınlanan ese-
rimi sunmanın mutluluğunu ve 
gururunu yaşıyorum. Başkanımı-
zın bizlere verdiğini destek ve de-
ğerler ışığında nice eserleri Seydi-
şehir’imize ve Türk Edebiyatımıza 
kazandırmaya devam edeceğim” 
diye konuştu. 

Seydişehir’in doğasının, tabi-
atının, tarihinin, kültürünün, sos-
yolojik yapısının yazarlara ilham 
kaynağı olduğunu, yazarları teşvik 
ettiğini belirten Seydişehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydi-
şehir’imiz, geçmişten günümüze 
kadar nice yazarlarımıza ilham 
kaynağı olmuş ve bu uğurda nice 
eserler ortaya çıkmıştır. 

Bu bakımdan şehrimizin kül-
tür hazinesi her geçen gün daha 
da gelişiyor, bu hazineye yeni ha-
zineler ekleniyor. Bu durum biz-
leri oldukça mutlu ediyor, gelecek 
adına daha umutla bakmamıza 
vesile oluyor. Henüz 19 yaşında 2. 
Eserini yayımlayan genç şairimiz 
Baran Özdemir de bizlere umutlu 
ve mutlu olmamızı sağlayan, şeh-
rimizin kültür hazinesine önemli 
eserler kazandıran kardeşlerimiz-
den birisidir. Kendisini ve ailesini 
özellikle tebrik ediyorum” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Kaba yem ve kesif yem de yaşanılan fiyat artışlarının süt üreticilerini zorladığına dikkat çeken süt üreticisi 
Yusuf Özcan, bu konuda acilen çözüm beklediklerini aksi halde süt üretiminin sekteye uğrayacağını ifade etti

Süt üreticileri 
çözüm bekliyor

2018 yılında da başlayan dö-
vizdeki artışlar ve buna bağlı olarak 
enflasyon oranlarının da artması, 
piyasayı olumsuz etkiledi. Sonrasın-
da yaşanan pandemi süreci ise tüm 
dünya ekonomilerinde olumsuz bir 
etki oluşturdu. Bu durum Türki-
ye’yi de etkiledi. Arka arkaya gelen 
bu olumsuz tablolar, ekonomik an-
lamda bazı zorlukları da berabe-
rinde getirdi. Pandemi döneminde 
ihracatçı firmaların ihracat oranları 
artsa da, iç piyasadaki fiyat artışları 
durdurulamadı. Özellikle üreticilerin 
girdim maliyetlerinde yaşanan artış-
lar, üreticinin karşısındaki en büyük 
sorunlardan biri olarak ortaya çıktı. 
Bu durum hayvancılık sektöründe 
de kendini gösteriyor. 

YEM FİYATLARI SEKTÖRÜN 
BELİNİ BÜKTÜ 

Hayvancılık sektörünün en 
önemli girdilerinin başında gelen 
yem fiyatlarındaki sert yükseliş ara-
lıksız devam ediyor. Kesif yem fiyat-
ları, içerdiği protein, vitamin ve diğer 
oranlara göre değişmekle birlikte son 
1 yılda ortalama yüzde 70'in üzerin-
de zamlandı. Kesif yem fiyatlarındaki 
yükselişte yurt dışı hammadde fiyat-

larının yüksek seyretmesi kadar yurt 
içinde kuraklık etkisiyle tahıl tarafın-
da beklenen düşük rekolte de etkili 
oluyor. Süt üreticileri, yem fiyatların-
daki hızlı artışa karşı çiğ süt fiyatla-
rındaki düşük seyir yüzünden zarar 
ettiklerini dile getiriyor. Süt üreticile-
ri krizin eşiğinde olduğunu belirterek 
devletin üreticiye desteğinin artır-
ması gerektiğine dikkat çekiyor.

‘YEM’DEKİ FİYAT ARTIŞLARI 
BİZLERİ ZORLUYOR’

Kaba yem ve kesif yem de yaşa-
nılan fiyat artışlarının süt üreticilerini 

zorladığına dikkat çeken süt üreticisi 
Yusuf Özcan, “Ülkemizde yaşanılan 
kuraklık sebebiyle kaba yem ve Kesif 
yem fiyatlar oldukça pahalı. Bu da biz 
süt üreticilerini zorluyor.  Bizler arpa 
ve silaj üretimi yapıyoruz. Kesif yem 
satın alıyoruz. Süt fiyatları beklenti-
nin altında. Süt fiyatları 1,3 olarak 
bekleniliyordu. Şimdi 1 TL bile yok. 
Yemde yaşanan fiyat artışları biz süt 
üreticilerini zorluyor. Sektörün rahat 
nefes alabilmesi için kaba yemden 
ziyade kesif yem fiyatlarının düşmesi 
lazım. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayın-

da 78 TL’ye aldığımız yem şuanda 
iki kat artarak 155 TL oldu. Süt üre-
ticisinin rahat nefes alması için süt 
fiyatlarının ya yükselmesi ya da yem 
fiyatlarının çekilmesi lazım. Süt des-
tekleri 6 aydan beri yapılmıyor. Biz 
süt üreticilerin talepleri bu destekle-
rin her ay yapılması süt üretimi ya-
pan bizleri daha da rahatlatır. Geçti-
ğimiz yıldan kalan saman nedeniyle 
bu yıl sıkıntı yaşanmayacağı düşün-
cesindeyim. İşletmemizde günlük 
1,5 ton süt üretimi gerçekleştiriyo-
ruz” dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Kon-
ya Müftülüğü arasında bilgi ve tec-
rübe paylaşımına yönelik iş birliği 
protokolü imzalandı.

Protokol ile din görevlilerinin 
mesleki ve akademik gelişimine kat-
kı sağlanması, akademik personel 
ve din görevlilerinin karşılıklı bilgi 
ve tecrübe paylaşımında bulunması, 
SÜ İslami İlimler Fakültesi öğren-
cilerinin din hizmeti uygulamasına 
etkin şekilde katılması hedefleniyor. 
Protokol kapsamında, din hizmeti 
faaliyetlerinde ortak çalışmalar ya-
parak hizmet kalitesinin artırılması, 
Diyanet Gençlik ve benzeri çalış-
malara gönüllü öğrenci katılımının 
teşvik edilmesinin yanı sıra sempoz-
yum, konferans, çalıştay, komisyon 
çalışmaları, alan araştırmaları gibi 
faaliyetlerde de bulunulması amaç-
lanıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuş-

mada, imzalanan protokol doğrultu-
sunda önemli ve verimli çalışmalar 
yapmayı umut ettiklerini söyledi. 
Selçuk Üniversitesinin, bölgenin lo-
komotifi konumunda olan bir üni-
versite niteliğinde olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Aksoy, “YÖK Araştır-
ma ve Aday Araştırma Üniversiteler 

listesinde yer alan, Times Higher 
Education’ın (THE) çalışmalarına 
göre 50 yaş altı genç üniversiteler 
dünya sıralamasında ilk 400’de yer 
alan köklü bir üniversiteyiz. Üniver-
sitemiz bölgedeki en fazla nüfuslu 
üniversitelerden birisi ve 3 bine ya-
kın akademik personel ile yaklaşık 

70 bin öğrencimiz bulunmakta. İl 
Müftülüğümüz ile gençlere yönelik 
yapacağımız iş birliği çalışmaların-
da, ortak faaliyetlerde bizler de kar-
şılıklı olarak faydalanacağız, verim 
alacağız. Umudumuz o yönde. İnşal-
lah ortak çalışmalarla birlikte hem 
üniversitemiz bünyesinde bulunan 

camilerimizin hem de akademik ve 
idari personelimizin, öğrencilerimi-
zin faydasına oluşacak çalışmalar 
ortaya çıkmış olacak. Çok teşekkür 
ediyorum, hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge 
de üniversitelerin bilginin üretildiği, 
paylaşıldığı, insanların yetiştirildiği 
önemli kurumlar arasında yer aldı-
ğını belirtti. Selçuk Üniversitesinin 
hem Türkiye’de hem de yurt dışında 
etkili olan bir üniversite olduğunu 
dile getiren Doç. Dr. Öge, “Konya 
Müftülüğü de Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızın illerdeki yapılanma-
sında İstanbul’dan sonra en fazla 
personele sahip ve en fazla camiye 
sahip ikinci derecede önemli bir 
müftülüğü. Bu açıdan böyle köklü 
iki kurumun eğitim iş birliği için bir 
araya gelmesi bizim açımızdan son 
derece takdir edilebilecek bir hu-

sus. Bu sebeple Sayın Rektör Prof. 
Dr. Metin Aksoy’a ve yönetimine 
teşekkür ediyorum. Dinî hizmeti in-
sanlara sunan kurumlar olarak; üre-
tilen bilgiyi yayma ve hizmet üretme 
noktasında elimizden gelen gayret-
leri sunacağız. Üniversite gençliğine 
yönelik faaliyetlerimizde de zaten 
hem üniversitemizin içinde hem 
de üniversitenin dışındaki gençlere 
ulaşma noktasında birtakım prog-
ramlarımız, projelerimiz ve faaliyet-
lerimiz var. Bu vesileyle gençlerimi-
ze, halkımıza faydalı olacak eğitim iş 
birliğinin, dayanışma iş birliğinin bu 
protokolle yeniden canlanacağına ve 
hayata geçirileceğine olan inancımı 
yineliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği 
protokolünün imzalandığı törene, 
SÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında işbirliği protokolü

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Yusuf Özcan
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Bed-i Besmele geleneği yaşatılıyor
İlim Yayma Cemiyeti Konya Şu-

besi, Osmanlı Geleneği olan Bed-i 
Besmele ile Yaz Okulu’nu başlat-
tı. Konuyla ilgili bilgi veren Şube 
Müdürü Halil Bunsuz, şu bilgileri 
paylaştı, “Osmanlı döneminde ço-
cukların okula başlaması büyük 
törenlerle olur, bütün mahalle eğ-
lenerek çocuklarını okula başlatırdı. 
Çocukların okula törenle başlama-
sına “âmin alayı” veya “bed'-i bes-
mele” denirdi. İlim Yayma Cemiye-
ti Konya Şubesi olarak geleneğimizi 
yaşatmak ve öğretmek için Cemiyet 
Yaz Okulumuzu bu törenle başlat-
tık. Bu yıl altı farklı adreste yüzlerce 
öğrenciyle başlattığımız Yaz Oku-
lumuz, 13 Ağustos tarihine kadar 
sürecektir.  Allah’ın insanlığa gön-
derdiği son ilahi kitap olan Kur’an-ı 
Kerim’i anlamak ve ona uygun bir 
hayat yaşamak isteyen Müslüman-
lar, Hz. Peygamberden (s.a.s) günü-
müze kadar her dönemde Kur’an 
eğitim ve öğretimine büyük önem 

vermiş ve bu eğitim için çeşitli ku-
rumlar geliştirmişlerdir. Yaz Oku-
lumuz da bu bağlamda geliştirilen 
önemli programlardan biridir. İlim 
Yayma Cemiyeti Yaz Okulu Prog-
ramı; Öğrencilere Kur’an-ı Kerim 
ve Adap/Olay-Yorum (İtikat, Ahlak, 
Siyer ve İbadet) öğretimi yanında, 

milli birlik ve beraberlik şuurunun 
geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dost-
luk bağlarının güçlendirilmesi, milli 
ve manevi değerlerin benimsetil-
mesi, bir arada yaşama ve sorum-
luluk şuurunun geliştirilmesi gibi 
değerlerin kazandırılmasını amaç 
edinmiş bir programdır.

İlim Yayma Cemiyeti olarak 
1951 yılından beri gayemiz bu kut-
lu ve şerefli dava için milletini ve 
vatanını seven genç dimağlar ye-
tiştirmek ve onlara öncülük etmek-
tir. Yıl içinde ortaokul düzeyindeki 
gençlere Marifet Okulu projesi ile 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
etkinlikler düzenlenmektedir. Ör-
gün eğitimin tatile girdiği dönemde 
çocukları ve gençleri başıboş bırak-
mamak, eğitim ve öğretimlerini 
aksatmamak, milli, manevi ve ah-
laki bir şuur oluşturmak gayesiyle 
ilkokul ve ortaokul talebesi genç-
lere yönelik dini dersler ve sosyal 
etkinlikler düzenlenecektir. Yaz 
Okulu programları süresince ger-
çekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile 
öğrencilerin öğrenme düzeylerine 
ve gelişim evrelerine uygun olarak 
temel düzeyde dini bir kimlik, milli 
bir şuur ve yeni beceriler kazanma-
ları hedeflenmektedir.”
n HABER MERKEZİ

Pandemide dijitalleşen 
sektörler karlı çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla birlikte insanların haya-
tında birçok şey değişti. İhtiyaç ve 
yaşam şeklinin değişmesi de fir-
maları hem olumlu hem de olum-
suz yönde etkiledi. Bu kapsamda, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halit Keskin tarafından 
''Yeni Normalde Sektörlerin Ge-
leceği ve Firmaların Dönüşümü'' 
konulu bilimsel araştırma yapıldı. 
Yapılan araştırmada, pandemide 
dijital dönüşüme uyum sağlayarak 
dijital platformlardan satış yapan 
sektörlerin ivmesinin çok yüksel-
diği, konaklama ve turizm gibi 
sektörlerin de önemli ölçüde ivme 
kaybettiği tespit edildi. Keskin, 
yaptığı açıklamada, koronavirüs 
salgınından bütün dünyanın etki-
lendiğini ifade etti. Dijitalleşmeyle 
birlikte sınırların kaldırıldığı dün-
yada tüm sınırların pandemiyle 
birlikte yeniden kapandığı bir dö-
neme girildiğini belirten Keskin, 
"Bu durumun ciddi anlamda eko-
nomik ve sosyal sonuçları oldu. 
Gıda güvenliği ile arz sıkıntıları 
yaşandı, üretim ve tedarik zincir-
leri çöktü. Koronavirüs salgınının 
ortaya çıkmasıyla bazı sektörlerin 
yükseldiğini, bazı sektörlerin de 
ivme kaybettiğini belirledik. Özel-
likle pandemi döneminde dijital 
dönüşüme hızlı uyum sağlayan 
sektörler yükseldi, turizm, eğlence 
ve konaklama gibi sektörler ivme 
kaybetti." diye konuştu. Prof. Dr. 
Keskin, pandeminin sektörlerin ve 
firmaların kendilerini değerlendir-
meleri noktasında önemli işaret 
verdiğini anlatarak, şöyle devam 
etti: "Firmalar pandemiyle birlikte 
platform tabanlı rekabet savaşları 
yaşadı. Pandemide platform ta-
banlı iş modelleri muazzam artış 
gösterdi. Firmalar artık yeni dijital 
iş modelleri geliştirmek zorunda. 
Artık yeni normalde firmalar ken-
dilerini daha fazla gözden geçirme-
li. Pandemi, arzdaki artışı karşıla-
yabilen, kendi kendine yeten ülke 
klasiğine geri dönüşe sebep oldu. 
Artık ülkeler, gıda arz güvenliğini 
sağlamak için kendi kendine yeten 
ülke olmak durumundalar."

"KARGO TAŞIMACILIĞI 
KORONAVİRÜSLE BİRLİKTE 

ALTIN ÇAĞINI YAŞADI"
Koronavirüs salgınıyla birlik-

te kargo taşımacılığının öneminin 
arttığını dile getiren Keskin, 28 
Haziran 2019'da global kontey-
ner navlun endeksinin 1.317 do-
lar olduğunu, bunun 18 Haziran 
2021'de 6.173 dolara çıktığını ve 
büyük bir artış yaşandığını anlattı. 
Bunun sebebinin insan mobilitesi-
nin azalmasıyla mal ve hizmet ha-
reketliğinin artması olduğunu ak-
taran Keskin, "Karantinada sokağa 

çıkma yasakları ve kendini koruma 
bilinciyle insanlar daha çok kargo 
ve taşımacılık hizmetlerine ihtiyaç 
duydu. Bu durum kargo ve taşı-
macılığı ön plana çıkardı. Kargo 
taşımacılığı ilk başta yaşanan bu 
kaos ortamındaki sorunlara çok 
hızlı yanıt veremedi. Ancak, daha 
sonra durum değişti ve elektro-
nik ticaret platformlarıyla birlikte 
muazzam bir performans sergile-
diler. Firmalar, onların müşterileri 
olamayacak kişileri de pandemiyle 
birlikte müşteri portföyüne aldılar. 
Bu durum, kargo taşımacılığına 
altın çağını yaşattı. Artık her biri-
miz evimizden dijital platformlar 
yoluyla alışveriş yapıyoruz ve al-
dığımız ürünler evimizin kapısına 
kadar geliyor. Artık platformlardan 
yapılan ticaret zirveye oturacak." 
ifadelerini kullandı. Perakende 
sektörünün, e-ticaretin bel kemiği 
olmaya aday olduğunu vurgulayan 
Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Hem tüketici hem de peraken-
deciler online kanalların ne kadar 
önemli olduğunu anladı. Artık bir-
çok perakende şirketi, iyi bir stok 
yönetimiyle donatılmış, dijital tek-
nolojik altyapı kullanmaya ve ge-
liştirmeye itilmiş ve dağıtım aracısı 
olarak lojistik servis sağlayıcıların 
kullanımını en üst seviyeye çıkar-
mıştır. Pandemiyle birlikte imalat 
sanayinde sektörün gelişiminin 
ve köklü değişiminin iş gücünden 
daha çok sermayeye ve dijital tek-
nolojiye dayanması beklenmekte-
dir. Endüstri 4.0'a adaptasyon çok 
daha hızlanacak, içinde insanın 
olmadığı robotların ve yapay zeka-
nın üretimin tamamını üstlendiği 
karanlık fabrikalar gelecekte biz-
leri bekleyecek. Hizmet sektörün-
de önemli bir yer tutan bankacılık 
daha çok dijital platformlara taşı-
nacak ve şubesiz bankacılık çok 
daha fazla yaygınlaşacak. Diğer 
taraftan, uzaktan çalışma yöntemi-
ne de pandemiyle birlikte oldukça 
iyi bir şekilde adapte olduk; ha-
yatımızın olağan bir parçası oldu. 
Uzaktan çalışma devrimi daha da 
yaygınlaşacak, hibrit yaşam devam 
edecek. Bunun yanı sıra pandemi-
nin ardından ülkelerin tedarikçile-
rini çeşitlendirmesi de gerekmek-
tedir." Keskin, pandemide elitlerin 
ve beyaz yakalıların genel olarak 
uzaktan çalışmaya yönlendirildiği-
ni, hizmet sektöründe çalışanların 
bir kısmının da işlerini kaybettiğini 
belirtti.

 Yeni normal, milenyum ve Z 
jenerasyonunun kariyer seçimle-
rini belirlerken pandemi etkisiyle 
farklı kararlar almalarının bekle-
nen bir durum olduğunu anlatan 
Keskin, artık yeni neslin, yeni nor-
male göre kariyer seçimi yapacağı-
nı açıkladı. n AA

Konya Şeker, Kurban Bayramı öncesi avans müjdesi verdi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker 
verdiği 57 Milyon 210 bin TL nakit avans ile her şartta üreticinin ve üretenin yanında durduğunu gösterdi” dedi

Şeker’den 57 milyon 
210 bin TL’lik nakit avans

Bir yandan pandemi sürecinde 
yaşanan zorluklar ve belirsizlikleri 
aşmaya bir yandan da bu sene yaşa-
nan kuraklık ve düzensiz yağışların 
tarladaki ürüne daha az zarar ver-
mesi için yoğun bir gayret gösteren 
adeta her ürün ile tek tek ilgilenen 
üreticiyi bu süreçlerin hiçbirinde 
yalnız bırakmayan Konya Şeker, 
Kurban Bayram öncesi de üreticiyi 
desteksiz bırakmadı. Bayram öncesi 
nakit avans desteği ile ilgili bir açık-
lama yapan Konya Şeker yetkilileri 
dün itibariyle avansın üreticilerin 
hesaplarına yatırıldığını belirttiler. 
Ödenecek avansla Konya Şeker, bir 
taraftan üreticinin gönlünce bir bay-
ram geçirmesi için üzerine düşeni 
yapar, üreticinin çapa ve sulama 
masrafları için destek verirken, öte 
yandan piyasaya çıkacak nakit para 
aynı zamanda Konya’nın dört bir 
yanında çarşının pazarın da hareket-
lenmesine vesile olacak.

ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ 
Konya Şeker yetkililerinin yaptı-

ğı nakit avans ödemesi ile ilgili kısa 
bir değerlendirme yapan 25 ve 26. 
Dönem AK Parti Karaman Milletve-
kili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “pandemi ile müca-
delede belli bir mesafenin alındığı, 
aşılamada yakalanan başarı ile de 
hayatın kısmen de olsa normalleş-
tiği bir süreçteyiz. Ümit ediyoruz ki 
kısa sürede hem ülkemiz hem bü-
tün dünya salgından kurtulacak ve 
herkes işine gücüne, evlatlarımız 
okuluna, konu komşu eş dost birbiri-
ne rahatça gidebilecek. Ekonomide, 
ticarette tekrar canlılık yaşanacak. 
Umudumuz bu yönde. Ama her şey 
normalleştikten sonra unutmama-
mız gereken hususlar var. Birinci-
si küreselleşmiş bir dünyada nasıl 
fırsatlar değerlendirebilenler için 
dalga dalga yayılıyorsa, sıkıntılar on-
dan da hızlı yayılıyor. Bugün inşallah 
üstesinden geleceğimiz sıkıntıların 
başka şekilde karşımıza çıkmayaca-
ğının garantisi yok ve biz bu süreçte 
şunu öğrendik dünya küresel ama 
zorluklarla mücadele milli bir me-
sele. O nedenle sağlıkta güvenlikte, 
özellikle de gıda da kendi kendine 
yetebilmek hayati önemdedir. Yaşa-
dık gördük, sağlık sisteminin yeter-
siz olduğu ülkelerde bırakın tedaviyi 
hastalar tecrit dönemleri yaşadı, 
kaderine terk edildi. Yine yaşadık 
gördük, sağlık malzemeleri, dezen-

fektan gibi salgınla mücadelede kilit 
ürünler için ülkeler korsanlık yaptı, 
uluslararası ticaret kurallarını rafa 
kaldırdı. Keza yaşadık gördük, salgın 
başlayınca ilk insanların aklına gıda 
stoklamak geldi, ilk boşalan market 
rafları gıda reyonları oldu. Üretici 
ülkelerin birçoğu tarım ürünleri ih-
racatını yasakladı ya da sınırlandırdı. 
Tarım ürünlerinin fiyatları tüm dün-
yada görülmemiş seviyelere çıktı. O 
nedenle feraha çıktığımızda yaşa-
nanları unutmayacağız ki, bir daha 
karşımıza çıktığında aynı sıkıntıları 
yaşamayalım. İkinci unutmamamız 
gereken husus, dünyada çoğu ülke 
bir yandan pandemi ile mücadele 
ederken bir yandan da yetersiz bes-
leme ile mücadele etti. Ülkemizin 
pandeminin zorluklarının üstüne 
gıda sıkıntısı çekmeden bu süreci 
atlatmasını sağlayan ise salgına rağ-
men çifti çubuğu ihmal etmeyen, 
işine dört elle sarılan Türk çiftçisidir. 
Gelecekte de karşımıza çıkabilecek 
ve dünyada ticareti etkileyebilecek 
savaş, salgın, gerginlik her türlü 
küresel çarkların dönmesini engel-
leyecek krizlerde gıda güvenliğimi-
zin teminatı yine Türk çiftçisidir ve 
Türk çiftçisinin ülkemiz için gıdada 
daha güçlü bir tahkimat yapması 
için yapmamız gereken tek şey dille 
bolca takdir edilen üreticiyi elle de 
desteklemektir. Yani övmek, teşek-
kür etmek bir erdemdir ancak hiçbir 
güzel söz üreticinin finans sorununa 
çare bulacak çözümler üretmenin 

ve girdilere uygun şartlarda erişme-
sini sağlayacak adımları atmanın, 
kuraklıkla boğuşurken tarlasına su 
akıtmanın, ürettiği ürünü ederinden 
satacağı pazarlama organizasyonla-
rını kurmanın yerini tutamaz” dedi.

KONYA ŞEKER BİR DURUŞ 
GÖSTERİYOR

“Kurumların da insanlar gibi 
karakteri olur, insanların karakteri 
insanlarla ilişkilerinden kurumların 
karakteri yaklaşımlarından, duruş-
larından belli olur” ifadelerini kul-
lanan Başkan Recep Konuk şunları 
kaydetti, “Nasıl gündelik hayatta bir 
yaraya merhem olmayan insanlar 
olduğu gibi halden anlayan insanlar 
varsa, iş dünyasında da ekonomide 
de bilançolarından başka şeyi gözü 
görmeyen ticaretlerinden başka 
kaygıları olmayan şirketler olabile-
ceği gibi halden anlayan, hayatın 
içinde, bilançolarındaki  başarıları 
kadar iş yaptığı insanların hayatını 
kolaylaştırdıkları ölçüde kendini ba-
şarılı sayan kurumlar da olur. Hatta 
bazı kurumların yani Konya Şeker 
gibi şirketlerin ise yatırımlarının, 
ticaretlerinin gayesi bizatihi temsil 
ettiği insanların hayatını kolaylaş-
tırmak, onların işini büyütmektir. 
Konya Şeker ve onun gibi kurumlar 
için hiçbir ticari başarı insanların ha-
yatına pozitif manada dokunmanın 
yerini tutmaz. Malum önümüz Kur-
ban Bayramı. Bayramda üreticiler 
de her meslekten, her işten vatan-
daşımız gibi akrabasına, eşine, dos-

tuna gönlünce ikramda bulunmak, 
çocuklarını, ailesini sevindirmek 
ister. Yani bu gönlünce olmasa bile 
yeterince harcama yapabilecek bir 
bütçe gerektirir. İçinden geçtiğimiz 
günler üreticinin gelirinin ya olma-
dığı ya cüzi miktarda olduğu günler. 
Çünkü, tarladaki birkaç ürün hariç 
henüz hasadın yapılmadığı, yapılsa, 
satılsa bile üreticinin henüz parasını 
alamadığı günler. Öte yandan birçok 
ürün için hala üretici masraf yapma-
ya devam ediyor. 

Çapaydı, sulamaydı, ilaçtı, güb-
reydi, elektrikti, mazottu hepsi gider 
demek. Bu giderleri yani hem tar-
ladaki masrafları hem bayram har-
camalarını kendi imkânlarıyla kar-
şılayabilecek üreticilerimiz elbette 
vardır. Ama biz halden anlayan bir 
kurum olarak masraf ve harcama-
ların altından nasıl kalkacağından 
endişe eden bir üretici ortağımız bile 
olsa onu düşünmek zorunda, onun 
yükünü hafifletmek, onun hanesi-
ne de bayram sevinç ve coşkusu ile 
huzurunu ulaştırmak zorundayız. 
Yıllardır hiçbir bayramda kenara 
çekilmedik. Bugün de çekilmiyo-
ruz, bundan sonra şartlar ne olursa 
olsun üreticimizle yükü paylaşmaya 
devam edeceğiz. Çünkü kurumları 
kurum yapan gelenekleridir. Konya 
Şeker bayram avansı ile sadece üre-
ticimize karşı vazifesini yapmakla 
kalmıyor, kendi geleneğimize ve du-
ruşumuza sahip çıkıyor.” 
n HABER MERKEZİ

Recep Konuk
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‘3M’ olarak adlandırılan ‘Makam odası’, ‘Makam aracı’ ve ‘Maaş’ gibi menfi sendikacılık anlayışını değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Mil-Diyanet Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı, “Bitmiş ve tıkanmış sendikal dönemi tekrar formatlayarak yeniden umut haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi

‘Sendikacılığa format atıyoruz’
Sendikalarda gördükleri sorun-

lar nedeniyle yeni bir sendikalaşma-
ya gidilerek kurulan Manevi İlkeli 
ve Liyakatli Sendikalar (MİL-SEN) 
Konfederasyonu, farklı iş kollarında 
kurulan sendikalarla birlikte faali-
yetlerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. 
Konfederasyona bağlı sendikalardan 
biri de Mil-Diyanet Sen. Diyanet ca-
miasında sendikacılığa yeni bir umut 
olmak amacıyla kurulan Mil-Diyanet 
Sen, kendi tabirleriyle alışılmış, bilin-
dik sendikacılık anlayışına son verip, 
sendikal mecrada yeni bir dönemi 
başlatmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 
hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya gi-
den Mil-Diyanet Sen, diyanet cami-
asının sorunları ve çözüm önerileri 
konusunda da önemli adımlar at-
maya başladı. Yaptıkları çalışmaları 
ve hedefleri konusunda açıklamalar-
da bulunan Mil-Diyanet Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı, öte-
kileştirici dil kullanılması, ayrımcı-
lık, sendikaların üyelerinin ve kamu 
personelinin sosyal ve özlük hakla-
rının sağlanması konusunda gerekli 
adımları atmaması gibi gerekçelerle 
sendikacılığa yeni bir soluk getirmek 
için yola çıktıklarını vurguladı. Sen-
dikacılık anlayışları, diyanet camiası-
nın sorunları ve çözüm önerileri gibi 
birçok konulara açıklık getiren Avcı, 
dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1985 yılında Konya'nın Taşkent 

ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi’n-
de dünyaya geldim. 1996- 1999 
yılları arasında Hatıp Seyrantepe 
Kur'an Kursu’nda “Kur'an'ı Kerim 
ve Hafızlık” eğitimi aldım. Anadolu 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 
tamamladıktan sonra Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Yerel Yöne-
timler ve Siyaset üzerine yüksek 
lisans yaptım. Yaklaşık 10 yıl çeşitli 
sektörlerde ticaret ile uğraştıktan 
sonra 2012 yılında Meram Sultan 
Alparslan Camii'ne Müezzin Kayyım 
olarak atandık. 30 Temmuz 2019 
tarihi itibari ile kurmuş olduğumuz 
sendikamızda Basın ve İletişimden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütmekte olup, evli ve 3 
çocuk babasıyız.

Birçok sendika varken neden 
yeni bir sendika kurma ihtiyacı duy-
dunuz?

Ülkemizde kamuda görev yapan 
yaklaşık 2 milyon 650 bin kamu per-
sonelinin 1 milyon 750 bininin sen-
dikal tercihte bulunarak yüzde 67’lik 
bir oranla ilgi gösterildiği görülüyor. 
Bununla birlikte kamu personelinin, 
sendikalarda kronik bir sorun haline 
gelen ötekileştirici dil kullanılması, 
personel arasında yapılan ayrımcı-
lık, sendikaların üyelerinin ve kamu 
personelinin sosyal ve özlük hakla-
rının sağlanması konusunda şah-
si ikbal kaygıları nedeni ile gerekli 
adımların atılmaması gibi birçok ne-
denle aslında sendikalardan rahatsız 
olduklarını da görüyoruz.

Bizlerde sendikamızı kurmadan 
önce üye olarak çeşitli sendikalarda 
bulunduk ve duyulan bu rahatsızlık 
ve serzenişlere de birebir kendimiz 
şahit olduk, yaşadık.

Bugün sendikalara olan güven-
sizlik oranı da yaklaşık yüzde 80’ler 
civarındadır.

(MİL) Manevi, İlkeli, Liyakatli 
sendikacılık dönemiyle birlikte sen-
dikacılığı tekrar fabrika ayarlarına 
döndürmeyi amaçlıyoruz. Cumhur-
başkanımızın her defasında ifade 
ettiği ve siyaset için kullandığı ‘94 
ruhu’ söylemini bizler de sendikacı-
lık için dillendirerek fabrika ayarla-
rına dönüş için gayret gösteriyoruz. 
Alışılmış, bilindik sendikacılık anla-
yışına son verip,  sendikal mecrada 
yeni bir dönemi başlatmanın gayreti 

içerisindeyiz.
Yeni kurulan bir sendika olarak 

yeterli ilgiyi gördüğünüzü düşünü-
yor musunuz? Örgütlenme çalışma-
larınızı anlatır mısınız?

Sendikamız kuruluşunun aka-
binde yaşanan pandemi sürecinde 
bütün olumsuzluklara rağmen sen-
dikamıza büyük bir teveccühün ol-
duğunu rahatlıkla söyleyebilirim.  22 
sendikanın olduğu Diyanet hizmet 
kolunda 19 ay gibi kısa bir sürede 
ve pandemi şartlarına rağmen ilk 
beşe giren ve bu yıl üye sayısını yüz-
de 100 oranında artıran tek sendika 
olduk. Yaklaşık 35 İl ve 200 ilçede 
teşkilatlanmasını gerçekleştirmiş-
tir. Önümüzdeki yıl içerisinde 81 
il ve 911 ilçenin tamamında teşki-
latlanmamızı tamamlayarak birkaç 
yıl içerisinde yetkiyi devralmayı ve 
hedefliyoruz. Diyanet camiamızın 
büyük ilgi ve teveccühünü kazanan 
sendikamız,  çekinmeden,  ikbal 
kaygısı duymadan her türlü proble-
mi cesaretle dile getiren, her türlü 
haksızlık karşısında dimdik ayakta 
durarak,  sendikacılığa adeta yeni bir 
nefes getirmiş,  camiamıza yeniden 
umut olmuştur.

Üyelerinizin size ilettikleri sorun-
lar ve bunlara karşı çözüm önerileri-
niz nelerdir?

Maalesef din görevlilerimizin 
kronikleşmiş birçok sorunu var. 
Bunların başında Sözleşmelilerin 
kadroya geçirilmesi, Cami ve Kur’an 
Kurslarının ısıtma ve soğutma gider-
lerinin karşılanması,  Cami ve Cami 
dernekleri ile ilgili iki başlı bir yapı-
nın oluşturulması ve Cami lojmanla-
rını yetersiz ve afedersiniz birçok köy 
ve mezrada ahırdan bozma yapıların 
lojman olarak tahsis edilmesi gibi 
birçok sorun var maalesef.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE 
KADRO TALEBİ

Kamuda 4/B statüsünde sözleş-
meli istihdam edilen on binlerce din 
görevlisi kadro almak için mücadele 
veriyor. 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’na göre, 4/B kapsamında 
çalışan görevlilerimizin kadro so-
runu yıllardır devam ediyor. 2018 
yılında çıkartılan 703 sayılı kanun 
hükmünde kararname (KHK) ile 
9 Temmuz 2018 tarihinden sonra 
başlayan sözleşmeli personel ise, 
3+1 sistemine göre kadroya geçi-
rilecektir. Ancak; aynı işi yapmakta 
olan fakat bu tarihten önce çalış-
maya başlayan sözleşmeli persone-
le halen anaların ak sütü gibi helal 
olan, hak etmiş oldukları kadro hak-
kı verilmiyor. Sözleşmeli personelin 
kadroya geçmek için açtığı davalar, 
çalışanlar lehine sonuçlanmaya baş-
lanmış davayı kazananlar kadroya 
geçirilmişlerdir. Ancak, kadroya ge-
çebilmek için herkesin bireysel dava 
açması gerekiyor. Davaların çalışan-
lar lehine sonuçlanmasının ardından 
diğer sözleşmeli personel de bireysel 

davalar açmaya başladı. İdare mah-
kemelerinde de dosyalar giderek bi-
rikiyor. Diyanet İşleri Başkanlığında 
çeşitli pozisyonlarda çalışan 28 bin 
4/B sözleşmeli personel bulunmak-
tadır. Bunlardan yaklaşık 10.000 
civarındaki personelin 703 sayılı 
KHK’dan sonra göreve başladıkları 
için 3+1 sistemiyle 4 yıl sonra kadro 
hakkını elde edecekler. Ancak; daha 
önce çalışmaya başlayan 18 bin ki-
şinin ise sürekli sözleşmeli olarak 
kalacaklardır. 18 bin kişinin mahke-
melerde dava açmaya hazırlandığı, 
diğer kurumlarda çalışanlarla bera-
ber 100 binlerce kişi mahkemelere 
başvurmaya hazırlanmaktadır. Kad-
roya geçmek için açtıkları davaları 
kazanan personelimizin mahkeme 
kararları kesinleştiği için şu anda 
herkes dava açmaya hazırlanmakta. 
Biz istiyoruz ki bu sorunu mahke-
meler değil, siyaset kurumu çözsün. 
Personelimiz mahkeme kapılarında 
çözüm aramasın. 100 binlerle ifade 
edilen kamu çalışanı davayı kazan-
dığında dava giderleri devletimize, 
binlerce dosya yargımıza yük olma-
sın.

CAMİ VE KUR’AN KURSLARININ 
ELEKTRİK GİDERLERİNİN 

KARŞILANMASI
Diyanet İşleri Başkanlığımıza 

bağlı camilerimizde iki tane elektrik 
sayacı (aboneliği) bulunmaktadır. 
Camilerimizin birçoğunda ısıtma-so-
ğutmadan kaynaklı ödenememiş 
elektrik faturası borçları birikmesi 
söz konusudur. Özellikle 30 bin, 50 
bin, 90 bin ve daha fazla elektrik 
borcu bulunan camilerimiz var. Bu 
faturaların zamanında ödenemeyi-
şinden dolayı elektriği kesilen veya 
kesilmesi tehdidi ile alakalı sıkıntılı 
durumlar yaşanmaktadır. Bu husus 
maalesef son yıllarda cemaat-vatan-
daş arasında tartışmalara, kavgalara 
sebep olmakta ve başkanlığımızın 
itibarına gölge düşürmektedir. Ca-
miye ibadet etmek için gelen vatan-
daşlarımızdan ısınma giderleri için 
para talep edilmesi asla etik bir dav-
ranış değildir.

Din görevlisi kardeşlerimizin ve 
cemaatinin birikmiş bahse konu fa-
turaları ödeme imkânları olmadığı 
için, en azından bir sefere mahsus 
olmak kaydıyla bu borçların silin-
mesi veya bir şekilde ödenmesinin 
sağlanması gerekmektedir. Mevcut 
birikmiş faturalar ödendikten sonra 
gerekirse camilerimizin metrekaresi 
(m²) dikkate alınarak her camiye KW 
saat olarak bir limit belirlenmek su-
retiyle, limitten fazla kullanımlar üc-
retlendirilerek personel ve cemaatin 
tasarrufu da kontrol edilmiş olacak 
ve böylece her ay yaşanan elektrik 
faturasını kim ödeyecek, nasıl öde-
necek problemi de ortadan kalkmış 
olacaktır. Özellikle belirlenecek limi-
tin simgesel olmaması tam tersine 
ihtiyaca hitap etmesi göz ardı edil-
memelidir.

Cami ve Kur’an Kurslarımızın 
elektrik, doğalgaz giderleri için ay-
rılan ödeneğin zamanında gönde-
rilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığında 
olduğu gibi merkezi ödeneğinin 
sağlanması sorunu çözecektir. Yatılı 
Kur’an Kurslarımıza yeterli ödenek 
sağlanmadığından, kısmen aynı so-
runları yaşadıkları gözlemlenmek-
tedir. Yatılı Kur’an Kurslarındaki bu 
sıkıntıların giderilmesi özellikle ha-
fızlık yapan öğrencilerimizin olum-
suz etkilenmelerinin önüne geçe-
cektir.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu 
konuya çok acil bir çözüm bulması 
noktasında mutlaka diğer devlet ku-
rumlarına sağlanan elektik giderleri 
ödeneğine Camilerimiz ve Kur’an 
Kurslarımızın da ısınma giderleri-
nin dâhil edilmesi elzemdir. Hiçbir 
kurumda elektrik faturaları camile-
rimizde olduğu gibi vatandaşlardan 
toplanan para ile ödenmemektedir. 
Bir an önce bu sorunların çözüme 
kavuşturulması en büyük arzumuz-
dur. Bu konuda gerekli adımların 
atılmasını talep ediyoruz. Cami ce-
maatinin sürekli haklı olarak "Yahu 
biz bu camiye ibadet için geliyoruz, 
neden elektrik parasını devlet öde-
miyor?" diye serzenişte bulunma-
larını istemiyoruz. Din Görevlisinin 
Camiye ibadet için gelen vatandaş-
tan elektrik parası talep etmesine 
artık bir son verilmelidir.

CAMİ DERNEKLERİ SORUNU
Camiler ve Mescitler İslam’ın 

ilk döneminden itibaren toplumu-
muzun tümüne mal olmuş, İslam 
en kutsal ibadet yerleridir.  Müslü-
manlar Hz. Peygamberden itibaren 
tarih boyunca camilerin yapımında 
büyük gayret sarf etmişlerdir. Hatta 
Peygamber Efendimiz de bu hayır 
işine önderlik etmiştir. Müslümanlar 
Camii, Mescit, Kur’an kursu, lojman 
gibi sosyal mekanlarını devletin yar-
dım ve desteği olmadan inşa etmiş-
lerdir. İmkanı olanlar nakdi ve ayni 
olarak yardımda bulunurken, bun-
lara imkan bulamayanlar ise bilfiil 
camii ve mescitlerin inşasında bede-
nen çalışmışlar, bu kutsal mekanları 
inşa etmişlerdir. Köylerde tarla ve 
bahçe, şehir yerlerinde dükkân, işye-
ri, hizmet binaları vakıf malı olarak 
kullanılmıştır. Dernek ve vakıfların 
toplumun sosyal mekanlarını inşa 
ettiği, geliştirdiği ve birçok faydala-
rının olduğu şüphesizdir. 

 Ancak;  Günümüzde dernek ve 
vakıfcılık amacına uygun yürütüle-
memektedir. Ne yazık ki insanlar bu 
ulvi görevi yerine getirirken dernek 
ve vakıflar, din görevlilerine belli 
noktalarda problem oluşturabilmek-
tedir. Din görevlilerine, görevleri sı-
rasında dernek ve vakıf yöneticileri 
büyük sorun çıkarmaktadırlar. Diya-
net İşleri Başkanlığımızın en önemli 
sorunları arasında kurumumuzla 
ilgili dernek ve vakıfların din görev-
liler üzerindeki baskıları, onlara amir 

gibi davranmaları hizmet alanları-
mıza yönelik pervasızca davranış-
ları yer almaktadır. Bu dernek ve 
vakıfların hizmetleri de yadsınamaz 
oluşunu kabul etmekle birlikte bun-
ların kuruluş ve denetimine ilişkin 
hususlar hakkında acil bir düzenle-
me yapılması gerektiği kanaatinde-
yiz. Görevlilerle yaşanan en basit 
bir olayda bile kurdukları baskı ve 
mobbing (bezdirmek-sosyal kaba-
dayılık yapmak) ile görev yapamaz 
hale getirmekte, görevli için aldıkları 
lojmanlardan kendilerini çıkarmak-
ta, böylece itibarlarını zedelemeye 
çalışmaktadırlar.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın en 
önemli sorunları arasında olan geli-
şen hizmet anlayışını engelleyen bu 
durumun ortadan kaldırılabilmesi 
için 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan-
lığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanuna ilave edilecek ek bir madde 
ile bu husustaki yasal boşluk doldu-
rulup, hukuki alt yapısı oluşturulma-
lıdır. 
MEMUR SENDİKALARINA ÜYELİK VE 

İSTİFA İŞLEMLERİ E-DEVLET 
ÜZERİNDEN YAPILABİLMELİDİR
Devlet memurlarının sendika-

lara üyelik ve ayrılma işlemlerinin 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sen-
dikaları ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu'nun ilgili hükümlerine göre, fiziki 
ortamda yürütülmesi uygulaması-
nın artık e-devlete dönüşmesi için 
çalışmalara başlanılması gerekir. 5 
Temmuz 2020 tarihinde Cumhur-
başkanı Yardımcısı sayın Fuat Ok-
tay tarafından yapılan açıklamada, 
‘e-devlet hizmetlerinin geliştirilme-
si ve yaygınlaştırılması çalışmaları 
kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca memurların 
sendika üyelik ve istifa işlemlerinin 
e-devlete entegre edilmesi için ça-
lışma başlatılmıştır. E-devlet www.
turkiye.gov.tr adresinden çalışma 
hayatım başlığında vatandaşların iş 
arama, çalışmaya başlama, sigorta, 
emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik 
gibi çalışma hayatını oluşturan tüm 
iş ve işlemlerin bütünleşik bir yapı-
da sunulmasının planladığına’ dair 
yazılı ve görsel medyada yer alan ve 
mobbinglerden bıkmış olan kamu 
görevlilerini umutlandıran açıkla-
masının üzerinden yaklaşık olarak 1 
yıl gibi bir süre geçmesine rağmen 
halen e-devlete entegrasyon sağla-
namamış olması şu soruyu akıllara 
getirmektedir; bu hakkın verilmesi 
bu kadar mı zor?”

Eklemek istedikleriniz varsa 
alabiliriz?

Sendikamızın bir diğer önem 
gösterdiği husus ise ülkemizin içine 
düştüğü manevi tahribata ve ahlaki 
erozyona dikkat çekmek, unutulan 
ilkesel sendikal duruşa tekrar hayat 
kazandırmak, liyakatsiz atamalara 
dikkat çekmek için sendikamızın 
adını ‘Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sen-
dikacılık’ (Mil-Diyanet Sen) şeklinde 

isimlendirdik. Başta aile ve gençlik 
olmak üzere dinamitlenmek istenen 
en önemli ve hayati kurumlarımızı 
korumak, tekrar ahlaklı ve mane-
vi bir nesil yetiştirmek için gayret 
göstereceğiz. Yüz binlerce ailenin 
dağılmasına ve gençliğimizin ma-
nevi tahribatına neden olan İstanbul 
Sözleşmesi başta olmak üzere tüm 
ahlaksız yapılarla mücadele ettik. 
İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten 
kaldırılması hususunda irade göste-
ren Sayın Cumhurbaşkanımıza te-
şekkür ediyoruz. Lakin bu sözleşme-
ye bağlı olarak çıkartılan 6284 sayılı 
kanunda da gerekli düzenlemelerin 
yapılmadan nihai amaca ulaşılma-
mış olunacağını da vurgulamak iste-
rim. AB fonlarıyla beslenen Eş cinsel 
LGBT derneklerinin faaliyetlerinin 
yasaklanması için ise kamuoyu oluş-
turuyoruz. Son yıllarda TV ekranla-
rında dizi, sinema ve bazı program-
larda sergilenen ahlaksızlığa dur 
demek için RTÜK projemiz başta 
olmak üzere birçok çalışmalara imza 
atıyoruz.  Diyanet İşleri Başkanlığı-
mızın RTÜK’te temsil edilmesi ve 
RTÜK bünyesinde ‘Ahlak Denetim 
Kurulu’ kurulmasını talep ediyoruz.

DİYANET’İN KURUMSAL KİMLİĞİ 
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Milli ve manevi konular, Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın kurumsal kim-
liği kırmızı çizgilerimizdir. Özellikle 
son yıllarda dinimize, dini değerleri-
mize, din görevlilerimize ve Diyanet 
İşleri Başkanlığımıza karşı yapılan 
saldırı, hakaret ve itibarsızlaştırma 
girişimlerine karşı büyük mücade-
leler verdik ve vermeye de devam 
edeceğiz. Milletimizin göz bebeği ve 
çimentosu diyebileceğimiz Diyanet 
İşleri Başkanlığını ve din görevlileri-
mizi korumak kollamak sendikamı-
zın ana gayelerindendir.

SENDİKACILIĞI YENİDEN 
FORMATLIYORUZ

Türkiye’de sendikalara ayrılan 
yıllık bütçe yaklaşık 600 milyon lira. 
Bu rakam mecliste grubu bulunan 5 
partiye ayrılan bütçeden daha fazla. 
Ama maalesef sendikalara ayrılan 
bu bütçenin üyelerin hizmetine ay-
rılmadığını ve 3 M diye adlandırdı-
ğımız makam odası, makam aracı 
ve fahiş maaşlarla ‘sendikal ağalık’ 
dediğimiz yapıların oluştuğunu ve 
kamu personelinin sendikalara olan 
güvenin yitirilmesine yol açtığını 
görmekteyiz. Toplumda (3M) olarak 
anılan yani, Makam odası, Makam 
aracı ve Maaş şeklinde bugüne ka-
dar menfi bir sendikacılık sergileyen 
anlayışı değiştirmek ve dönüştür-
mek için (MİL) Manevi İlkeli Liyakat-
li sendikacılık dönemini başlatarak 
adeta sendikacılığa yeniden format 
atıyoruz. Kamu görevlilerinin hiç 
bir beklentisine cevap veremeyen, 
hiçbir konuyu cesurca dile getireme-
yen, bitmiş ve tıkanmış sendikal dö-
nemi tekrar formatlayarak yeniden 
umut haline getirmeyi amaçlıyoruz.

SÖYLEM SENDİKACILIĞI DEĞİL, 
EYLEM SENDİKACILIĞI

Mil-Diyanet Sen ailesi olarak 
bizler, kendimiz ve yakınlarımız 
aleyhine dahi olsa adaletten şaşma-
yacak, hakkın ve haklının yanında 
olma düsturunu elden düşürmeye-
ceğiz. Söylem sendikacılığı yerine 
eylem sendikacılığını benimsiyoruz. 
İktidarda kim olursa olsun, doğru 
ve güzel iş yapıldığında takdir ede-
cek, yanlış iş yapıldığında ise tenkit 
ederek önerilerde bulunmaktan asla 
çekinmeyecektir. Cumhurbaşkanı-
mızın ‘yanlış yaptığımız zaman biz-
leri uyaracak Ömerleri bulun’ dediği 
Ömerler olacağız. Kısaca doğruya 
doğru ama yanlışa da yanlış diyece-
ğiz.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yusuf Avcı
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Fenerbahçe ile PUMA arasındaki an-
laşmanın süresinin 2 yıl olduğu açıklan-
dı. İç saha ve deplasman formaları imza 
töreninde tanıtılırken, üçüncü formanın 
19 Ağustos'ta global bir etkinlikle duyuru-
lacağı belirtildi. İmza töreninde konuşan 
Ali Koç, tarihi bir imza attıklarını vurgula-
yarak, "Çok uzun bir iş birliğinden sonra 
yeni bir markayla Fenerbahçe Futbol Ta-
kımı olarak bir iş birliğine giriyoruz. Yeni 
iş birliğimiz inşallah hayırlı uğurlu olur. 30 
küsur seneyi aşkın bir iş birliğine son veri-
yoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde iki marka 
olmuş biri adidas diğeri Fenerium. Adi-
das'a teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı 
güzel bir iş birliğimiz oldu. Bazı yerlerde 
asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir 
ihaleye çıktık pek çok markadan teklif al-
dık ve PUMA ile ilerlemeye karar verdik. 
PUMA global bir marka, Avrupa Şampi-

yonası'nda ne kadar çok takımda PUMA 
forması olduğunu gördünüz." ifadelerini 
kullandı.

Fenerbahçe'nin iş birliği yaptığı tüm 
markalara güç kattığının altını çizen Koç, 
şöyle devam etti:

"Fenerbahçe nereye gitse bolluk be-
reket getirir. Belki dikkatiniz çekecek for-
mamızda bu sene yıldız yok. TFF'ye yap-
tığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, 
para değil. 28 şampiyonluğumuz resmiyet 
kazanmamış. 1923'te kurulan Cumhuriyet 
ve federasyon var ama 36 yıllık süreçte 
yapılan ulusal turnuvalar tamamen göz 
ardı edilmiş. Biz de diyoruz ki bu hatadan 
dönelim. Buradan da olumlu haberleri 
bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar 
verdik artık yıldızlı formalar kullanma-
yacağız. Bu PUMA için şanstı. Her türlü 
dizayn farklılıkları olabilir. 19 Ağustos'ta 

çıkacak formamızda göreceksiniz, çok 
farklı bir yaklaşım olacak. Ticari anlamda 
da yaptığımız anlaşmanın faydalarını geç-
miş anlaşmalara göre daha yüksek olarak 
görüyoruz. PUMA kendine has Fenerbah-
çe'ye özel bir koleksiyon yapacak. Bu da 
bizi heyecanlandırıyor. 19 Ağustos'ta bü-
yük bir lansman olacak, dünyada tanınan 
5 kulübün yapacağı bir lansman olacak. 
2 senelik bir anlaşmamız var, ben bunu 
sağlıklı görüyorum. Göreceksiniz ki PUMA 
bu iş birliğinden memnun olacaktır. PUMA 
Türkiye'de ciddi anlamda büyüyecektir. İş 
birliğimiz sırasında PUMA'nın gösterdiği 
pozitif yaklaşımlar, çabuk dönüş yapması 
kararımızı etkiledi."

2022-2023 sezonu formalarını da ka-
rarlaştırdıklarını açıklayan Ali Koç, "Bu se-
zon formalarımızı göreceksiniz, çok heye-
canlıyız ama önümüzdeki sezon için daha 

da heyecanlıyız. Kalıplar dışı bir forma 
yaklaşımı geliyor. 19 Temmuz'da forma 
lansmanı yapardık, bu sene bayrama denk 
geldiği için yapmıyoruz. Ben PUMA'ya ra-
hatsızlığımı belirttim ne yazık ki formalar 
sızdı. Reklam ajansını değiştiririm olacak 
iş değil çok rahatsız olduk. Bence forma-
ların, Avrupa'da olduğu gibi son maçta 
lansmanını yapmakta fayda var. En azın-
dan bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Bu 
konudaki rahatsızlığımızı iletmek istiyoruz. 
Formalardan çok mutluyuz, umarım siz de 
aynı duygu ve düşünce içinde olursunuz. 
Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni 
iş birliğinin hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. 19 Ağustos'ta Avrupa maçımız ola-
bilir. Kalıplar dışı formamızı dünyada ilk 
giyen takım olabiliriz." şeklinde konuştu.

Ali Koç, bu sene forma fiyatlarının 319 
lira olduğunu da açıkladı. n AA

Fenerbahçe 
formalarını tanıttı
Fenerbahçe Kulübü, spor markası PUMA ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğu için sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu Fener-
bahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 

Koç, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi 

Karapınar protokolünden
Başkan Özgökçen’e ziyaret

1922 Konyaspor Çağrı
Yağız’ı kadrosuna kattı

Mert Konuk
Dev Kartallar’da

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar 
AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Yönetim Kurulu Üye-
leri ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Kurum ile birlikte 
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Stadyum içinde yer alan kulüp idari binasında gerçek-
leşen ziyarette yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon planlaması, 
hedefler ve yeni sezona dair projeler, Karapınar’daki spor 
yatırımları ve sportif faaliyetler konuşularak karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Ziyaretin sonunda Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka’ya çift başlı kar-
tal heykel minyatürü, Başkan Yaka’da Başkan Özgökçen’e 
el dokuması halı takdiminde bulundu. n İHA

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da transfer çalışmaları 
sürüyor. Yeşil-Beyazlılar son olarak Tarsus İdman Yurdu 
forması giyen Çağrı Yağız Yasak ile sözleşme imzaladı. Ko-
nuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Karatay Termal 
1922 Konyaspor’umuz ; Geçen sezon Tarsus İdman Yurdu 
forması giyen sağ kanat oyuncusu Çağrı Yağız Yasak ile Ku-
lüp Başkanımız Sn.Muhammet Zahir Renklibay ve yönetim 
kurulu üyelerimizin katıldığı tören ile 2 yıllık sözleşme imza-
lanmıştır.” denildi.

22 yaşında olan futbolcu, sağ kanat ve forvet hattında 
görev alabiliyor. n SPOR SERVİSİ

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol’da transfer 
çalışmaları sürüyor. Yeşil-Beyazlılar, geride kalan sezonu 
TOFAŞ’ta geçiren skorer oyun kurucu Mert Konuk ile an-
laşma sağladı. Transferi resmi hesabından duyuran Kon-
yaspor Basketbol açıklamasında, “Kulübümüz geçtiğimiz 
sezon TOFAŞ Basketbol Takımında Shooting Guard pozis-
yonunda forma giyen Mert Konuk ile prensipte anlaşma 
sağladı.” ifadelerini kullandı.

2000 doğumlu ve 1.92 metre boyunda olan Mert Ko-
nuk, skorer oyun kurucu pozisyonunda forma giyiyor. Özel-
likle dış atışlardaki etkisiyle bilinen genç oyuncu, geçen 
sezon TOFAŞ ile Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giydi.
n SPOR SERVİSİ

Meram’da yaz spor okulları başladı
Meram Belediyesi tarafından ço-

cukların gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okul-
ları, faaliyetlerine başladı. Yoğun 
katılımın olduğu spor okullarında öğ-
renciler, çeşitli branşlarda spor eğiti-
mi alırken düzenlenen aktivitelerle de 
eğlenceli vakit geçiriyor.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de etkili olan Kovid-19 salgı-
nı uzun süre boyunca sosyal hayatı 
olumsuz etkiledi. Özellikle çocuklar, 
uzaktan eğitimle birlikte evde hare-
ketsiz kalmalarının yanı sıra arkadaş-
larıyla iletişim kuramamaktan dolayı 
zorlu bir süreçten geçti.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE 
KATKI SAĞLIYOR

Meram Belediyesi, çocuklara 
yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları 

organizasyonuyla birlikte önemli bir 
adım attı. Çeşitli spor branşlarının 
yer aldığı yaz spor okulları yoğun bir 
katılımla start alırken, öğrenciler ilk 

haftayı geride bıraktı. Meram Beledi-
yespor bünyesinde, alanında tecrübe-
li hocalar tarafından, öğrencilere fark-
lı branşlarda spor eğitimi verilirken bir 

yandan da eğlenceli vakit geçirmeleri 
amaçlanıyor. 
YAZ SPOR OKULLARI 10 AYRI TESİS, 

11 FARKLI BRANŞTA SÜRÜYOR

Meram Belediyesi’nden Yaz Spor 
Okulları’nın faaliyetlerine yönelik ya-
pılan açıklamada, “Salgın tedbirleri 
kapsamında 11 farklı branşta, öğren-

cilerimizi misafir ediyoruz. Spor ve 
eğlenceli aktiviteleri bir araya geti-
rerek son süreçle birlikte üzerlerinde 
oluşan stresi atmalarına katkı sağlıyo-
ruz. Yine hocalarımız, spor okulunda-
ki çocuklarımızı izleyerek, yetenekleri 
doğrultusunda Meram Belediyespor 
Kulübü’ne kazandırmış olacak. Yaz 
spor okullarımız 27 Ağustos tarihine 
kadar devam edecek.” cümlelerine 
yer verildi. Yaz Spor Okulları’nın Me-
ram Belediyesi’ne ait 10 ayrı spor te-
sisinde devam ettiği belirtilen açıkla-
mada, “Çocuklarımız, yüzme, futbol, 
basketbol, voleybol, masa tenisi, ok-
çuluk, kort tenisi, satranç, jimnastik, 
kick boks ve taekwondo branşlarında 
eğitim görüyor, çeşitli aktivitelerle gü-
zel vakit geçiriyorlar” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Kartal 9. günü geride bıraktı Şampiyonaya Konya damgası

İttifak Holding Konyaspor’da kampın 
9.günü geride kaldı. Çalışmalarını yoğun 
tempoda sürdüren Anadolu Kartalı’nda 
futbolcuların istekli görüntüsü de teknik 
heyetin beğenisini kazandı. Konuyla il-
gili resmi sosyal medya hesabından bir 
açıklama yayınlayan Konyaspor, “İttifak 
Holding Konyaspor’umuz, 2021-2022 
Sezonu 1. etap kamp hazırlıklarında 9. 
güne sabah saatlerinde yaptığı antren-
manla başladı. Teknik Direktörümüz 
İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerimiz 

yönetiminde Kayacık Tesisleri’mizde 
gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri-
ne devam edilen ve takımdan ayrı çalı-
şan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin 
Anicic ile Serdar Gürler katılmadı. Isın-
ma ve çabukluk hareketleri ile başlayan 
antrenmanın ikinci bölümünde gruplara 
ayrılan oyuncularımız topla oyunlar oy-
nadı. Antrenman, üç takımla dönüşümlü 
olarak yapılan çift kale maçlar ile sona 
erdi.” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

1-7 Temmuz tarihleri arasında Şır-
nak’ta düzenlenen Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası’na Konyalı sporcular dam-
ga vurdu. Konuyla ilgili Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye 
Kick Boks Federasyonu faaliyet progra-
mında yer alan “Türkiye Ferdi Kick Boks 
Şampiyonası” 01-07 Temmuz 2021 ta-
rihleri arasında Şırnak ilinde düzenlendi. 
60 ilden 1500 sporcunun katıldığı Türkiye 
Ferdi Kick Boks Şampiyonasında İlimizi 

temsil eden sporcularımız 2 altın, 2 gü-
müş olmak üzere toplamda 4 madalya 
kazandılar. Sporcularımızdan 91 Kg’da 
Ahmet Uğur ile 54 Kg’da Muzaffer Kara-
bulut birinci olurken, 70 Kg’da Sabriye 
Gür ve 65 Kg’da Şeyma İyiel ikincilik elde 
ederek ülkemizi Avrupa Şampiyonasın-
da temsil etmeye hak kazandılar. Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak de-
rece alan sporcularımıza ve antrenörleri-
mize Avrupa Şampiyonasında başarılar 
diliyoruz.” n SPOR SERVİSİ
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KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, 
MURAT DÖNMEZ KİMDİR? 

“1968 yılında dünyaya geldim. 
1983 yılında Akdeniz Haber Ajansı’nda 
muhabir olarak göreve başladım. Ak-
şam Gazetesi’nin temsilciliğini yaptım. 
Habertürk Gazetesi’nin ve Televizyo-
nunun kuruluşunda yer aldım. Ağırlıklı 
olarak ulusal gazetelerin temsilciliklerini 
yaptım. Reha Muhtar ve Uğur Dündar 
ile çalışma fırsatı yakaladım. Yaklaşık 
20 yıl adliye-polis muhabirliği yaptım. 
Gazeteciliğin, gazetecilik olduğu dö-
nemlerde görev aldım ve dolu dolu bir 
gazetecilik yaptığıma inanıyorum. Yerel 
gazetelerde de görev aldım. İlk yerel 
gazete olarak Konya Postası’nda çalış-
tım. Bizim dönemimizle şu anki dönem 
arasında ciddi fark var. Teknolojinin im-
kanları ve insanların talebi o döneme na-
zaran önemli derecede farklılık gösterdi. 

Gençlik yaşlarımda Konyaspor 
muhabirliği yaptım ve hiçbir maçı 90 
dakika izlediğimi hatırlamam. Maçların 
ilk 15-20 dakikasında fotoğrafları çe-
ker, telefoto sistemiyle veya ajansların 
otobüslerine fotoğrafları yetiştirmeye 
çalışırdık. İnternetin hayatımızın bir par-
çası olmasıyla birlikte işler çok değişti. 
Şu an Konya’da 2 buçuk milyon insan 
varsa 2 buçuk milyon da gazeteci var. 
Herhangi bir olayı sosyal medya hesa-
bından biri paylaştığında bu durum kısa 
süre içerisinde milyonlara ulaşıyor.  Bu 
haberin diğer gün gazetede çıkacağını 
düşünürsek haberin albenisi kalmıyor. 
Dolayısıyla da gazete satışları eskiye na-
zaran oldukça düştü.” 

TSYD’DEN BAHSEDER MİSİNİZ, 
FAALİYETLERİNİZ NELER?

“Türkiye Spor Yazarları Derneği 50 
seneyi aşkın bir süredir hizmet veriyor. 
Türkiye genelinde 11 şubesi var ve Kon-
ya bu noktada etkin bir şube olarak ön 
plana çıkıyor. Şu an İstanbul’daki Türki-
ye Spor Yazarları Derneği’ndeki spor fa-
aliyetleri ve Konya’da bulunan TSYD’ye 
ait faaliyetlerimiz devam ediyor. Diğer 
yerlerde bu durum sürmüyor. Pande-
mi öncesinde yaklaşık 300 sporcumuz 
vardı. Tekvando ağırlıklıydı, boks spor-
cularımız da vardı ancak aktif değildi. 
Aktif olarak şu an 80’ne yakın tekvando 
sporcumuz ve 30’a yakında atletimiz 
var. Pandemi döneminde bu sporcuları-
mız faaliyet gösteremedi ancak normal-
leşmenin başlamasıyla beraber ilerleyen 
süreçte tekrardan sporlarını yapabile-
cekler. Pandemi dönemi öncesinde Sel-
çuklu Belediyesi ile ortak bir çalışmamız 
olacaktı ancak Kovid-19 nedeniyle ger-
çekleştiremedik. Konyalı sporculardan 
dereceye giren isimleri, takımları Konya 
Spor Liseleri’nde yer alan öğrencilerle 

bir araya getirmeyi ve bu isimlerle söy-
leyişiler yaparak sporu daha da yaymak 
gibi bir projemiz vardı. Biraz daha bekle-
yeceğiz. Pandemi sürecinin durumuna 
göre ilerleyen süreçte projelerimizi ha-
yata koymaya çalışacağız.”

YEREL YÖNETİMLERLE 
İLİŞKİLERİNİZ NASIL?

“Yerel yönetimlerle alakalı ilişkileri-
miz çok iyi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay olsun, 
diğer spor bakanlarımız, ilçe başkanla-
rımız hepsiyle ilişkilerimiz iyi. Bir sıkın-
tımız bulunmuyor. Sağ olsunlar bizleri 
kırmıyorlar.  Türkiye genelinde yaklaşık 
1800 üyemiz var. Onlarla da iletişimimiz 
oldukça iyi. Bir haber konusu olduğun-
da anlık mesaj ve mail yoluyla üyelerimi-
zi de bilgilendiriyoruz. Bu konuda da bir 
ağırlığımız var. Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’nün bundan sonraki yapa-
cağı organizasyonlarda beraber hareket 
edeceğiz. Yaptıkları spor faaliyetlerini 

daha geniş alana yaymak adına destek 
olmaya çalışacağız. Sivil Toplum Kuru-
luşlarında görev almak kolay bir iş değil. 
Maddi anlamda sıkıntılı işler. Konya’da 
33 üyemiz var. Sadece aidatlarla bu çark 
dönmez. Mecburen farklı projeler üretip 
belediyelerimize sunuyoruz. Sağ olsun-
lar onlar da bize yardımcı oluyorlar. Te-
şekkür ediyorum hepsine.”  

KONYASPOR 100.YILINDAN 
GÜN ALMAYA BAŞLADI, YENİ SEZON 

ADINA NELER SÖYLERSİNİZ?
“100.yıla girince insanlarda beklen-

tiler artıyor. Taraftarlar bu sezonu olduk-
ça farklı bakıyor ve başarı istiyor. Şampi-
yonluk istiyor ancak bende durum böyle 
değil. Bence Konyaspor, 4-5 yıl ilk 10’da 
yapabiliyorsa ilk 6’da, yer almasından 
yanayım. Çünkü, istikrarlı bir şekilde 
ilerlemeliyiz. Kupalar kazandık, kupadan 
sonra Konya’daki herkes hesap-kitap 
uzmanı oldu. Geriledik. Son yıllarda son 
5-6 haftaya girdiğimizde, o bunu yener-

se biz maçlarımızı kazanırsak ligde kalırız 
tarzında konuşmalar yaşadık. Benim bu 
sezon için Konyaspor’un şampiyon ol-
ması gibi bir hedefim yok. İlk 10 garanti 
olsun, yapabiliyorsan ilk 6’ya gir. Gücün 
yetiyorsa Ziraat Türkiye Kupası’nda en 
üst noktaya git. Alabiliyorsan kupayı al. 
Her şey parayla olmuyor ama parasız 
da olmuyor. Harcama limitimiz 2 buçuk 
milyon kadar. Takımdan ayrılan olursa 
bu rakam biraz daha artabilir. Gerçekçi 
olmak lazım, geçen sezon 50 puan al-
dık. Bu sezon 60 puan hedefini koyalım. 
Bu puanı aldığın zaman zaten, gelirler 
anlamında da kasaya bedeli bir oranda 
para girecek. Hayal elbette ki kurulmalı, 
hayalsiz yaşanılmaz ancak biraz gerçek-
çi olmak lazım. Konyaspor bu şehir için 
oldukça önemli. Ciddi bir marka. Anka-
ra’nın iki takımı düştü. Süper Lig’de bu 
sezon başkent takımı olmayacak. Bu bir 
şehir için oldukça üzücü bir durum. Bu 
yüzden bu Süper Lig’de kalmak önemli. 
Şampiyon olabilir mi, olabilir ancak bu 
sezon adına çok küçük bir ihtimal.” 

YENİ SEZON İSMİNİN 
SÜREYYA EGE OLMASI HAKKINDA 

NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
“Yeni sezonun isminin Süreyya 

Ege olmasını bende çok isterim. Kon-
yaspor’un kurucularından biri olan 
öncü bir isim. Gerek Konya gerekse de 
Konyaspor için önemli bir iş olur. Kon-
yaspor yönetiminin bu denli bir konuyu 
bile gündeme getirmesi, federasyonla 
görüşmesi gerçekten takdir edilecek bir 
durum. İnşallah Konyaspor yönetimi bu 
görüşmeden istediğini alır. Taraftarla-
rında sosyal medya üzerinden ciddi bir 
çalışması oldu. Umarız yeni sezonun adı 
Süreyya Ege Sezonu olur.”
n SPOR SERVİSİ

‘İLK 10 GARANTİ OLSUN’ 
Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 38 sene gazetecilik yaptığını ifade 

eden Başkan Murat Dönmez, Konya’ya hizmete etmekten de gurur duyduğunu söyledi. Dönmez, Konyaspor ile ilgili ise “Benim bu sezon için Konyaspor’un şampiyon 
olması gibi bir hedefim yok. İlk 10 garanti olsun, yapabiliyorsa ilk 6’ya girsin. Gücü yetiyorsa Ziraat Türkiye Kupası’nda en üst noktaya gitsin.” ifadelerini kullandı

Murat Dönmez



2016 yılının yaz transfer döneminde 
Belçika’nın Standart Liege takımından 
kadroya dahil edilen Deni Milosevic, 5 
sezonda tüm kulvarlarda 190 kez Yeşil-Be-
yazlı formayı giydi. Söz konusu karşılaş-
malarda 17 gol atan Deni, 15 kez de asist 
yapma başarısı gösterdi. 19 kez sarı kart 
gören başarılı futbolcu, hiç kırmızı kart gör-
medi. Konyaspor’a transferinden sonraki 
ilk 2 2 yılında performansıyla taraftarların 
sevgilisi haline gelen Deni Milosevic, son 
2 sezondaki performansıyla ise hayal kırık-
lığı yarattı. Zaman zaman performansıyla 
eleştirilerin odağı haline gelen Boşnak 
oyuncu kariyerine Antalyaspor’da devam 
edecek.

2016-2017 SEZONU
Konyaspor’a transferinin ilk sezonunda 

47 karşılaşmada görev alan Deni Milose-
vic performansıyla dikatleri üzerine topla-
dı.Anadolu Kartalı’ın lig, kupa ve Avrupa 
Ligi karşılaşmalarında forma giyen Boşnak 
futbolcu, ligde 2 gol 4 asistlik bir perfor-
mans ortaya koydu. Konyaspor’un Avrupa 
Ligi karşılaşmalarında da şans bulan 26 
yaşındaki futbolcu, 1-1 berabere biten 
Braga maçında takımının golünü atmıştı. 
Braga ile deplasmanda oynanan ve 3-1 
kaybedilen müsabakada ise asist yapma 
başarısı göstermişti

2017-2018 SEZONU
Deni Milosevic, ikinci sezonunda da 

performansını üst seviyede tuttu. 2017-
2018 sezonunda 42 maça çıkan başarılı 
oyuncu, ligde 3 gol atarken 2 de asist yaptı. 
Ziraat Türkiye karşılaşmalarında da forma 
giyen Deni, gol ya da asist katkısı yapa-
mazken, UEFA Avrupa Ligi’nde Konya’da 

oynanan ve 2-1 kazanılan Vitoria Guima-
raes karşılaşmasında gol atma başarısı 
gösterdi.  

2018-2019 SEZONU 
Konyaspor’un Boşnak yıldızı Deni Mi-

losevic, 2018-2019 sezonunda 35 maçta 

forma giydi. 
İlk 2 sezonuna nazaran bu sezonda 

performansında düşüklük yaşanan ofansif 
oyuncu, lig karşılaşmalarında 1 kez gol se-
vinci yaşarken, 4 kez asist yaptı. Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda Amasyaspor ile oynanan 
karşılaşmada Deni Milosevic 1 gol atma 
başarısı göstermişti. 

2019-2020 SEZONU 
Deni Milosevic’in performansı se-

zonlar ilerledikçe azalırken, 2019-2020 
sezonunda tepkilere yol açtı. Bu sezonda 
32 karşılaşmaya çıkan Boşnak oyuncu, 32 
karşılaşmada forma giydi. Ligde 5 gol atan 
hücum oyuncusu 1 kez de asist yaptı. Deni 
Milosevic, Konyaspor forması ile en çok 
sarı kartını da bu sezonda gördü. Milo, bu 
sezon 7 sarı kart görmüştü.

2020-2021 SEZONU
Konyaspor’dan ayrılan Deni Milosevic 

geride kalan sezonda ise 34 maçta oyna-
dı. Performansıyla zaman zaman tartışılan 
Boşnak futbolcu, ligde 2 gol atarken, 2 kez 
de sarı kart gördü. Ziraat Türkiye Kupası’n-
da oynanan Altınordu karşılaşmasında da 
1 gol atan Milosevic, sakatlığından dolayı 
sezonun son haftalarında forma giyme-
mişti. 26 yaşındaki oyuncu, Yeşil-Beyazlı 
forma ile son maçına Çaykur Rizespor ile 
karşılaşmasında çıkarken Konyasor o kar-
şılaşmadan 5-3 mağlup ayrılmıştı. 
n SPOR SERVİSİ

HOŞÇAKAL MİLO!
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da yaprak dökümü yaşanıyor. Yeşil-Beyazlıların Boşnak futbolcusu Deni Milose-
vic, takımdan ayrılıyor. 2016-2017 sezonunda Standart Liege takımından transfer edilen Deni Milosevic, Antalyaspor ile anlaşma 

sağladı. Milosevic, Yeşil-Beyazlı formayla 5 sezonda 190 karşılaşmaya çıkarken 17 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi

RRPPSS

Maestronun  
sözleşmesi uzatıldı

İttifak Holding Konyaspor, maestrosu Amir Hadzi-
ahmetovic’in önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini 2 
yıl daha uzattı. 2015-2016 sezonunda Bosna Hersek’in 
Zeljeznicar takımından kadroya dahil edilen 24 yaşın-
daki başarılı orta saha oyuncusu, her sezon performan-
sının üzerine koyarak taraftarların sevgilisi haline geldi.  
Sözleşmenin uzatıldığına dair resmi sosyal medya hesabın-
dan bir açıklama yayınlayan Konyaspor, “Futbolcumuz Amir 
Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl 
daha uzattık. Amir, 2023 - 2024 sezonu sonuna kadar “Be-
nim evim, yuvam, memleketim!” dediği Konya’da yeşil be-
yazlı formayı giymeye devam edecek.” ifadelerini kullandı. 
Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada forma giyen Amir, 
4 kez gol sevinci yaşarken, 4 kez de sarı kart gördü.  
n SPOR SERVİSİ

Guilherme  
ile 1 yıl daha

İttifak Holding Konyaspor’un Brezilyalı sol beki 
Guilherme Sitya’nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 
2020’nin ara transfer döneminden Polonya’nın Jagiel-
lonia takımından transfer edilen, Guilherme Sitya ile 
yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlanarak söz-
leşmesi uzatıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açık-
lamada, “Futbolcumuz Guilherme Sitya, 2022-2023 
sezonu sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek. Guil-
herme Sitya ile +1 yıl daha sözleşme yeniledik.” denildi. 
Geride kalan sezonda Alper Uludağ’ın sakatlanmasından 
sonra tek sol bek olarak kadroda yer alan Guiherme Sitya 
38 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 6 asistlik bir perfor-
mans sergilemişti.  n SPOR SERVİSİ


