
Bakan Ersoy’dan 
festival müjdesi

Yağmur ve şükür 
İçin el açtılar

TSE’de yeni 
Başkan Şahin

Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy: "Sanat ikliminin 
yurdumuzun dört bir yanında 
hissedilmesi için Diyarbakır, 
İzmir, Konya ve Çanakkale’de 
‘Kültür Yolu Festivali’ düzenle-
yeceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Çumra'da Yörük Köyleri olarak 
bilinen; İnli, Yörükcamili, Kuzu-
cu, Dinlendik, Okçu, Arıkören, 
Erentepe köylülerinin kurduğu 
dernekler, ilgili köy muhtarları, 
sulama kooperatifleri başkan-
ları ve hayırsever köylülerin 
destekleriyle yağmur ve şükür 
duası yapıldı.
 n HABERİ SAYFA 10'DA

Türk Standartları Enstitüsü’nün 
61. Olağan Genel Kurulu’nda 
yapılan seçimde Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı’na oy çokluğuyla 
seçilen Mahmut Sami Şahin, 
görevini Prof. Dr. Adem Şa-
hin’den devralarak TSE’nin 18. 
Başkanı oldu. n HABER MERKEZİ

Uyarılara kulak verin! Cephanelik gibi çorap!

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yakup Yılmaz 
Huğlu’da, Muhammet C. (17) de Aksaray’da serin-
lemek için girdikleri göletlerden sağ çıkamadılar. İl 
Emniyet Müdürlüğü daha 2 gün önce boğulmalara 

karşı uyarı yapmıştı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Konya’da lojistik firmaları aracılığıyla farklı illere silah 
gönderileceği ihbarını alan Kom Şube Müdürlüğü 

ekipleri, 3 farklı ile gönderilmek üzere çorapların içine 
gizlenerek kargolanan 60 adet tabanca ve 80 adet 

şarjörü ele geçirerek 4 kişiyi gözaltına aldı. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

Her temel, yeni müjde
Meram Belediyesi dönüşümün yeni adresi olan Piri Reis Evleri’nin temelini attı. Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş, ilçede dönüşümün süreceğini vurgulayarak yeni kooperatif müjdesi de verdi

Nezih bir mahalle yükselecek
Sille’deki cephaneliğin Çumra’ya 
taşınmasıyla birlikte 1 milyon 670 
bin metrekarelik alanda bir dönüşüm 
projesi gerçekleştirileceğini, 
böylelikle Konya’nın yeni ve nezih bir 
mahalle kazanacağını dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihinde yaptığı en 
büyük bütçeli iş” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Türkiye kendi kendine yeter’
MÜSİAD Konya Şubesine misafir 
olan Tarım Kredi Bölge Müdür 
Yardımcısı Seyithan Kartbaba, 
dünya genelinde yaşanan gıda 
sıkıntısının, her ülkeyi kendi 
tedbirini almaya zorladığını 
belirterek, “Türkiye şuanda 
kendine yeten bir ülkedir. 
Tarımda daha büyük gelişmeler 
yakalayabiliriz’’ dedi.
n HABERİ SAYFA 7'DE

SANCAK PAZARI AÇILIŞ 
İÇİN GÜN SAYIYOR

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı mahallerine yeni ka-
palı pazar yerleri kazandırmaya devam ediyor. Yüzde 
95’i tamamlanan Sancak kapalı pazar hizmet vermeye 

başlayacak.  n HABERİ SAYFA 4'TE
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Başkan Tutal: Her
mahallede çalışıyoruz

Savaş pilotları zorlu 
eğitimden geçiyor

629 gün sonra maskeye veda! 
Ülke genelindeki tüm 
açık ve kapalı alanlarda 
8 Eylül 2020'de zorunlu 
hale gelen maske takma 
uygulamasının 629 
gün sonra toplu taşıma 
araçlarında da kaldırıl-
masıyla sosyal hayat 
tamamen "maskesiz" 
oldu. Maske zorunlulu-
ğu sadece hastanelerde 
uygulanacak.
n HABERİ SAYFA 10'DA

ORUÇ REİS’İN DE 
MÜJDESİ GELDİ

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Büyük Konut 
Hamlesi’nin son ayağı Piri Reis Evleri’nin temeli atıldı. Törende, 
Konya ve Meram’ın tarihi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşa-
dığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Piri Reis 
Konutları’nın da bu değişimin bir parçası olduğuna vurgu yaptı. 
Başkan Kavuş, belediye öncülüğünde yeni kurulan Oruç Reis 
Evleri’nin de müjdesini verdi.

MERAM’DA BAŞ 
DÖNDÜREN SÜREÇ

“Meram son birkaç yıldır kentsel dönüşümde baş döndürücü bir 
süreç yaşıyor” diyen Başkan Kavuş, “Belediyemiz öncülüğünde bir 
kooperatifin temelini atarken, diğer taraftan biten konutların teslimi-
ni gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan yeni kooperatifin ön başvurularını 
alırken diğer taraftan yeni bir kooperatifin hazırlıklarını yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 2’DE
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Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Büyük Konut Hamlesi’nin son ayağı Piri Reis Evleri’nin temeli atıldı. Törende, Konya ve Meram’ın tarihi bir 
değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Piri Reis Konutları’nın da bu değişimin bir parçası olduğuna vurgu yaptı

Piri Reis Evleri'nin temeli atıldı
Meram Belediyesi öncülüğün-

de hayata geçirilen Büyük Konut 
Hamlesi’nin son ayağı Piri Reis Ev-
leri’nin temeli atıldı. Törende, Kon-
ya ve Meram’ın tarihi bir değişim ve 
dönüşüm süreci yaşadığını belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Piri Reis Konutları’nın da 
bu değişimin bir parçası olduğuna 
vurgu yaptı. Başkan Kavuş, beledi-
ye öncülüğünde yeni kurulan Oruç 
Reis Evleri’nin de müjdesini verdi.
Düzenlenen Temel Atma Törenine 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Meram Kaymakamı Ali Mu-
rat Kayhan, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, MHP Me-
ram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, 
Selçuklu Belediye Başkan Vekili Fa-
ruk Ulular, Konya İli Muhtarlar Der-
neği Başkanı Hamdi Demir, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Taşdemir, AK Parti Meram Kadın 
Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Ay-
manas Mahalle Muhtarı Ali Akten ile 
Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis 
Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.  

MUHTAR AKTEN’TEN BAŞKAN 
KAVUŞ’A TEŞEKKÜR 

Temel Atma Töreninin açılış ko-
nuşmasını yapan Aymanas Mahalle 
Muhtarı Ali Akten, “Böylesine güzel 
bir toplu konut hamlesini mahalle-
mizde başlattığı için Meram Beledi-
ye Başkanımıza sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah en kısa sürede 
kazasız belasız tamamlanır. Hak sa-
hiplerine teslim edilir. Mahallemize, 
ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘MERAM SON BİRKAÇ YILDIR 
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAŞ 

DÖNDÜRÜCÜ BİR SÜREÇ YAŞIYOR’
Meram son birkaç yıldır kentsel 

dönüşümde baş döndürücü bir sü-
reç yaşadığına dikkat çeken Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Bu şehrin ve bu şehrin insanının 
AK Belediyecilik döneminde en çok 
ve en sık duyduğu cümle ‘Şehrimi-
ze, ilçemize hayırlı olsun’ cümlesi 
oldu sanırım. İşte geçtiğimiz gün-
lerde 36 ayda 36 eserini kamuo-
yuna açıklayan Selçuklu Belediyesi, 
Onlarca yatırımıyla ilçenin çehresini 
değiştirerek ‘bir başka Karatay’ inşa 
eden Karatay Belediyesi, kısıtlı im-
kanlarına rağmen ilçesine değer ka-
tan pek çok yatırım kazandıran Me-
ram Belediyesi ve kendisinin yaptığı 
tarihi yatırımların, Türkiye’ye örnek 
uygulamaların ve güzide projeleri-
nin yanı sıra, ilçe belediyelerinin her 
işinde desteği ve izi olan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi. Gün geçmiyor 
ki şehre yeni bir yatırım ya da yeni 

bir proje yeni bir çalışma kazandır-
masın.  Hafta geçmiyor ki bir açılışta 
bir çalışmada bir programda bir ara-
ya gelmeyelim. Benim Şehrimin ve 
Bizim Meram’ın bu tarihi dönüşüm 
ve değişimini gerçekleştiren bu eki-
bin bir parçası olmaktan da büyük 
onur ve gurur duyuyorum. İnsan 
merkezli belediyecilik anlayışıyla 
çıktığımız hizmet yolculuğumuzun 
yeni bir durağında, yeni bir temel 
atma töreninde bizleri yeniden bu-
luşturan Cenab-ı Hakk’a şükürler 
olsun. Piri Reis Konutları; 613’ünü 
teslim ettiğimiz toplam 5 bin 419 
dairelik ‘Büyük Konut Hamlemizin’ 
77 bin 353 başvuru sayısı ile rekor 
kıran halkası oldu. Her yeni projede 
olduğu gibi Piri Reis Evleri’nde de 
bu rakam ile kendi rekorumuzu bir 
kez daha egale ettik. Daha öncede 
ifade etmiştim. Meram’da gerçek-
leştirdiğimiz Konut Hamlemizin 
büyüklüğü, konut ya da başvuru 
sayısının çokluğuyla ilgili değil sa-
dece. Aynı zamanda belediyemize 
duyulan güvenin büyüklüğü sebe-
biyledir. Aynı zamanda vatandaş-
larımızın hayallerine sunduğu kat-
kının büyüklüğü nedeniyledir. Ve 
sorunları çözülmüş, modern ve mü-
reffeh bir Meram umudunun bü-
yüklüğü yüzündendir. İşte tüm bu 
nedenlerle bugün attığımız temel 
gibi bu alanda atılan her adım bi-
zim için çok kıymetli ve çok anlamlı. 
Meram son birkaç yıldır kentsel dö-
nüşümde baş döndürücü bir süreç 
yaşıyor. Belediyemiz öncülüğünde 
bir kooperatifin temelini atarken, 
diğer taraftan biten konutların tesli-
mini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan 
yeni kooperatifin ön başvurularını 
alırken diğer taraftan yeni bir ko-
operatifin hazırlıklarını yapıyoruz. 
Bu başarıların öncelikli mimarının 
liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olduğunu 
ifade etmem gerek.  Çünkü biz bele-
diyeciliği, belediyeciliğin ‘Piri’, Reisi-
mizden, Sayın Cumhurbaşkanımız-
dan öğrendik. Onun açtığı hizmet 
yolunda en güzel örneğimiz yine 
kendileridir. Bu nedenle, attığımız 
her adımda, yaptığımız her yatırım-
da, başlattığımız ve yürüttüğümüz 
çalışmada onun izi ve onun gölge-
si var. Bu sürecin bir diğer mimarı 
ise bizimle birlikte, bizlere güven 
duyan, projelere teveccüh gösteren 
hemşerilerimizdir elbette. Hemşe-
rilerimizin bu teveccühleri, bizim 
bu noktada çalışma gayretlerimizi 
ve sorumluluklarımızı da artırıyor. 
Bu sebeple daha fazla çalışmaya ve 
daha fazla üretmeye gayret göste-

riyoruz. Onlara da gösterdikleri bu 
teveccühten dolayı şükranlarımı su-
nuyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN YENİ TOPLU 
KONUT HAMLESİ MÜJDESİ

Meram Belediyesi olarak yeni 
bir toplu konut hamlesi projesini 
de bu hafta içerisinde kamuoyu ile 
paylaşacaklarını ifade eden Başkan 
Kavuş, “İşte tam da bu noktada yeni 
bir kooperatifimizin daha müjdesi-
ni vermek istiyorum. Detaylarını 1 
Haziran günü kamuoyuyla payla-
şacağımız yeni projemiz ‘Oruç Reis 
Evleri Kooperatifi’nin hazırlıklarını 
da tamamladık. Bin150 konutluk 
Oruç Reis Evleriyle birlikte Büyük 
Konut Hamlemiz 6 bin 569 konuta 
ulaşacak.  Oruç Reis Evlerimiz de 
şimdiden şehrimize, ilçemize hayırlı 
olsun.  Bugün ilçemize bir günde iki 
‘hayırlı olsun’ hediye ediyoruz. Al-
lah devamını da nasip etsin. Bugün 
hep birlikte temelini atacağımız 846 
dairelik Piri Reis Evlerimiz, iki ayrı 
parselde zemin+7 kattan oluşan 
14 blok olarak inşa edilecek. 23 bin 
500 metrekare sosyal yaşam alanı 
içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve 
spor alanları ve yürüyüş yolları ile 
site sakinlerine ferah ve konforlu bir 
yaşam sunacak. Projede ayrıca her 
daire için bir kapalı otopark yeri ay-
rıldı ve 5 bin 100 metrekarelik de ti-
cari alan bulunuyor. Görüldüğü gibi, 
kentsel dönüşümle sadece yaşam 

alanlarını yenilemiyor, yeşil alanla-
rı, parkları, okulları, camisi, sosyal 
tesisleri ile insanımızın hak ettiği 
yaşam alanlarını da oluşturuyoruz.  
Kentsel dönüşüm çalışmalarını yap-
mak kadar, hızla tamamlamak da 
çok önemli.  Meram’ın geleceğine 
daha güvenle bakmasını sağlaya-
cak,  Meram’lı  hemşehrilerime 
modern ve konforlu yaşam alanları 
kazandıracak, İlçe genelinde yaşa-
nan konut açığına neşter vuracak,  
İnşaat sektörüne ivme kazandıra-
cak, Projelerimizi hızla tamamlaya-
rak, bu alanda da örnek bir başarıya 
imza atmayı hedefliyoruz. Bu ba-
şarıda payı ve desteği olan herkese 
şükranlarımı sunuyor, Piri Reis Ev-
lerimizin, buradan ev sahibi olacak 
hemşehrilerime, ilçemize ve şehri-
mize hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Meramımıza ve Konya’mıza 
değer katacak daha nice projede, te-
mel atma ya da açılış töreninde bu-
luşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

 ‘KONYA VE MERAM’IN 
GELİŞİMİNİN BİR PARÇASI 
OLMAKTAN GURURLUYUZ’

Piri Reis Evleri’nin yükseleceği 
mahallede çocukuğunun geçtiğini 
ifade eden MHP Meram İlçe Başka-
nı ve Meram Belediyesi Meclis Üyesi 
Mahmut Yaman da “Tüm bu yapı-
lanlarda belediye meclis üyesi ola-
rak katkım olduğu için büyük onur 
ve gurur duyuyorum. Allah hayır-

lısıyla, kazasız ve belasız bitirmeyi 
nasip etsin. Şehrimize ve ilçemize 
şimdiden hayırlı olsun” şeklinde 
konuştu. AK Parti Belediyeciliği’n-
de tevazu, gayret ve samimiyetle 
çalışan başkanlar ve onların ekipleri 
sayesinde Konya’da ve Meram’da 
büyük gelişmeler ve yenilikler ya-
şandığına dikkat çeken Ak Parti Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular 
ise tüm bu gelişmeleri yakından ve 
gurur duyarak izlediklerini kaydetti. 
Şehrin ve Meram’ın altyapıdan üst-
yapıya kadar tüm alanlarda önemli 
bir gelişme yakaladığına işaret eden 
Başkan Dolular, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bizler de teşkilat olarak bu 
gelişmelere aynı samimiyet ve gay-
retle destek veriyoruz. Allah birlik 
ve beraberliğimizi bozmasın. AK 
Parti Belediyeciliği sayesinde hep 
yoğun zamanlar yaşıyoruz. Temel 
atma törenlerine, açılışlara yetişe-
miyoruz adeta. Allah bu gayretimizi 
de bozmasın. Kooperatife emeği ge-
çen Başkan Mustafa Kavuş’a, ekibi-
ne ve tabi ki bu büyük emeği olan 
tüm hemşehrilerimize de teşekkür 
ediyorum. Allah inşaatın kazasız 
belasız tamamlanmasını da nasip 
etsin. İlçemize ve şehrimize hayırlı 
olsun.” 

Daha sonra söz alan Selçuklu 
Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular 
ise  İnsanların daha iyi şartlarda ve 
daha iyi bir ortamda yaşamalarına 

olanak sağladığı ve öncülük ettiği 
için Meram Belediyesi’ne ve Baş-
kan Kavuş’a şükranlarını iletti. Ya-
pılan yatırımları ve hayata geçirilen 
projeleri gördükçe insanın ‘daha ne 
olsun?’ dediğini belirten Başkan Ve-
kili Ulular, “Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 
gerçekleştirilen yatırımlar için adeta 
zaman yetmiyor bizlere. Tüm bun-
ların devamını diliyor, atılan temelin 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu.
‘MERAM’IN DEV KONUT HAMLESİNİN 

ARDINDA CİDDİ BİR ÇALIŞMA VE 
YOĞUN BİR GAYRET VAR’ 

Sözlerine tüm dünyada pek çok 
konuda olduğu gibi konut sektörün-
de de bir sıkıntı yaşandığına dikkat 
çekerek başlayan Meram Kaymaka-
mı Ali Murat Kayhan, tüm bu sıkıntı 
ve zorluklara rağmen Meram Bele-
diyesi’nin zoru başardığına dikkat 
çekti. Konut ihtiyacını gidermek 
için 846 konutluk bu büyük projeyi 
ilçeye kazandırmak için gösterilen 
yoğun çabanın farkında olduğunu 
belirten Kaymakam Kayhan, konuş-
masını şöyle sürdürdü; “Bu noktada 
büyük emek harcayan başkanımıza, 
ekibine, burada ter dökecek işçisin-
den mühendisine herkese şükran-
larımı sunuyorum. Konut açığını 
kapatmak adına tüm kurumlarımız 
önemli ve gayretli çalışmalar yürü-
tüyor. 

Adeta ‘Arsa bizden, konut siz-
den’ dercesine pek çok arazi ve arsa 
halkımızın hizmetine sunuluyor. 
Ülkemiz adına sevindirici bu çalış-
mada emeği geçen devlet adamla-
rımıza da şükranlarımı sunuyorum. 
Bu konutların gelecek nesillere ak-
tarılması çok önemli. Bu noktada da 
ciddi çalışmalar yürütülüyor. Depre-
me dayanıklı, sağlam, uzun soluklu 
binalar kazandırılıyor. Piri Reis Evle-
ri Konut Yapı Kooperatifi ilçeme ve 
şehrime hayırlı olsun. Temelini güle 
güle atalım, güle güle tamamlaya-
lım. Vatandaşlarımız da güle güle 
otursunlar inşallah” dedi.  Konuş-
maların ardından 846 dairelik Piri 
Reis Evleri’nin temeli dualarla atıldı. 
İki ayrı parselde zemin+7 kattan 
oluşan 14 blok olarak inşa edilecek 
Piri Reis Evleri, 23 bin 500 metreka-
re sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil 
alan, çocuk oyun ve spor alanları ve 
yürüyüş yolları ile site sakinlerine 
ferah ve konforlu bir yaşam suna-
cak. Ayrıca her daire için bir kapalı 
otopark yeri ayrılan projede 5 bin 
100 metrekarelik ticari alan da bu-
lunuyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Murat Kayhan

Mahmut Yaman 

Mustafa Kavuş

Mustafa Dolular

Faruk Ulular 

Ali Akten
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:39 05:23 12:53 16:45   20:12 21:49
HAVA

DURUMU
 

      Gece Gündüz
Konya                     16°C    31°C

Karaman               17°C 31°C 

Aksaray                 17°C    31°C

Ankara                   17°C     29°C Hicrî: 30 Şevval 1443 -  Rûmî: 18 Mayıs 1438

“Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” 
vesile oldu, hemen hemen tüm Ege 
bölgesini görme ve gezme imkanı bul-
dum…

Bodrum’dan başlayan tur, İstan-
bul’da sona erdi…

10 Nisan’da Bodrum-Kuşadası 
etabı ile başlayan “Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu” Selçuk-Alaçatı, Çeşme-İz-
mir, İzmir-Manisa, Manisa-Ayvalık, 
Edremit-Eceabat, Gelibolu-Tekirdağ ve 
İstanbul etabıyla sona erdi…

Toplamda 1.167,5 kilometre pedal 
çevirdi bisikletçiler…

Tabi ki, turu takip eden bizler, yani 
görevlilerde aynı güzergahlardan geçti-
ler…

Bunu neden mi hatırlattım?
Nisan olmasına rağmen, turizm böl-

gelerinde bir hareketlilik başlamış, şehir-
lerine gelecek misafirler için yerel yöne-
timler harıl harıl çalışmalara başlamış…

İki yıl pandemi dolayısıyla sinek avla-
yan yörenin esnafları da kendilerine göre 
hazırlıklar yapıyor, yerli ya da yabancı 
turisti çekmek için çaba gösteriyorlar…

Zaman zaman konuşma fırsatı bul-

duğumuz yöre esnafı, bu yazdan çok 
umutlu…

İki yılın acısını çıkarmak için üzerle-
rine düşenin en iyisini yapma derdinde-
ler…

Tek endişeleri fiyatların başını alıp 
gitmesi ile hayat pahalılığı…

Bu konuda çok emin değiller, ama 
turizm patlayacakmış gibi umutlarını da 
koruyorlar…

Ege tarafı böyle…
Sanırım Akdeniz bölgesi de farklı 

değildir…
Görüştüğüm bazı arkadaşlar, farklı 

farklı düşünseler de, onlar da umutlular.
*** 

7-23 Mayıs tarihlerinde de İstan-
bul’daydım…

İstanbul’un turist çekme gibi bir der-
di yok, dünyanın insanı orada…

Ama, İstanbul esnafı da hem kendi, 
hem de ülke ekonomisine bir girdi sağ-
lamak için çırpınıyor…

İstanbul bir cazibe merkezi, ipini ko-
paran  “velet”ler İstiklal caddesini, cebi 
dolu   “elit”ler de Etiler ya da Galataport’u 
mesken tutuyorlar…

Dolayısıyla, İstanbul 
bu konuda, yani turist ko-
nusunda her türlü zengin.

***
Gelelim şehrimize…
Cumartesi günü 

tramvaydan Mevlana 
durağında indim, Türbe 
Önüne doğru yürürken 
gördüğüm fotoğraf, tu-
rizm adına beni umutlan-
dırdı…

İstiklal Caddesi gibiydi…
Mevlana müzesini ziyaret etmek 

isteyen yerli ve yabancı turistler mahşeri 
olmasa da, hatırı sayılır bir kalabalıkla bir 
an önce müzeye girmek için, adeta yarış 
halindeydiler…

Gidin sorun müze yetkililerine, farklı 
bir şey söylemezler…

Artık sadece ülkeler değil, şehirler 
de turisti çekme, turisti yatırma, turisti 
doyurma konusunda birbirleriyle yarışı-
yorlar…

Konya’nın da bu ya-
rışa dahil olması gereki-
yor…

Şehrimiz sanayisiy-
le, sporuyla, tarımıyla, 
özellikle de dünyaya açı-
lan penceresi Mevlana 
Hazretleriyle öne çıkmalı 
ve pastadan hak ettiğini 
almalı…

Turizm konusunda, 
yerli turistleri çekebilece-

ğimiz gezilmesi ve görülmesi gereken 
güzel yerler var…

Sille, Çatalhöyük, Kelebekler Vadisi, 
Ecdat Parkı,  Japon Parkı, Medreseler, 
Müzeler, Camiler ve tabi ki Konya’ya 
özgü yemekler…

Etlekmek, Furun Kebabı, Bamya 
Çorbası ve Konya takım yemekleri de 
turistlerin Konya’ya gelmesi için önemli 
sebeplerden birisi olarak parlatılmalı ve 
PR çalışması yapılmalı…

İstanbul’un hemen hemen her böl-

gesinde, özellikle Hava limanlarındaki 
billboardlarda  Konya’yla ilgili tanıtımlar 
yapılıyor…

Bunların mutlaka etkisi oluyordur, 
ama yeterli midir?

Bilmiyorum…
Daha da zenginleştirilebilir miyiz?
Neden olmasın…
Konya’nın bütün markalarını öne çı-

karmak istiyorsak,  daha profesyonelce 
adımlar atılmalı…

Ülkemizde 365 günün yarısı tatil!
Bayram tatili, seyran tatili, hafta 

sonu tatili, yıl sonu tatili bir sürü tatil gü-
nümüz var!

Bu tatil günlerinde, özellikle yerli tu-
risti Konya’ya getirtebiliyor, yedirtebiliyor 
ve yatırtabiliyor muyuz?

Bunun çalışmaları yapılmalı…
Salgın nedeniyle evlerinde hapis 

kalan insanların ellerinden kelepçeleri, 
ayaklarından da prangaları sökülüp atıl-
dığı bu günleri turizm sektöründe çalı-
şanlar iyi değerlendirmeli…

Yabancı turist eskisi gibi şehrimizde 
konaklamıyor, bu bir gerçek…

80’li yıllarla, bugünü kıyaslamak 

mümkün değil…
Ucundan kıyısından da olsa Mev-

lana Caddesi’nde büyüdüğümüz için 
biliyorum…

Meseli şu; yabancıyı geçtik, yerli tu-
risti yatılı getirmeliyiz…

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay bu konuda mutlaka kafa 
yoruyor ve bu anlamda adımlar atıyor…

Eyvallah…
Turizmciler de kendisine destek ver-

meli…
Çünkü, Konya yerli turist konusun-

da pastadan hak ettiği payı alamıyor!
Dolayısıyla, otelci esnafı, lokantacı 

esnafı, acenteci esnafı da, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay gibi sahaya in-
meli ve üzerine düşeni yapmalı…

Bu arada Konya turizmini canlandı-
racak olan “Türbe Önü Kentsel Yenileme 
Projesi” ne zaman tamamlanacak ya da 
ne zaman hizmete girecek, çok merak 
ediyorum…

Çünkü, o güzel mekanlar Konya tu-
rizmine yüzde milyon katkı koyacaklar…

İnşallah bu güzel ve tarihi eseri en 
kısa zamanda görürüz.

KONYA’YA TURIST GETIRME ZAMANI!

haber@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

Sille’deki cephaneliğin Çumra’ya taşınmasıyla birlikte 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini, böylelikle 
Konya’nın yeni ve nezih bir mahalle kazanacağını dile getir Başkan Altay, ‘Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde yaptığı en büyük bütçeli iş’ dedi

Bütçesi en yüksek çalışma
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 
en önemli kentsel dönüşümlerin-
den birisini gerçekleştirdiklerini 
belirterek, şehir merkezinde kalan, 
ciddi güvenlik problemi oluşturan, 
fiziki imkanlarıyla da Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne hizmet etme vasfını 
yitirmiş cephaneliği daha modern 
bir alana taşımak için çalışmalara 
başladıklarını söyledi. Başkan Altay, 
Çumra’daki yeni cephanelik inşaa-
tının hızla devam ettiğini belirterek, 
cephaneliğin taşınmasıyla Sille’de 
yatay mimariyle yeni bir mahalle 
oluşacağını söyledi. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Sille’de bulunan Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin cephaneliğini 
Çumra ilçesine taşıma projesi kap-
samında yapılan inşaat çalışmaları-
nı yerinde inceledi.

 BÜYÜKŞEHIR TARIHINDEKI EN 
BÜYÜK BÜTÇELI ÇALIŞMA 

Başkan Altay, Türkiye’nin en 
önemli kentsel dönüşümlerinden 

birisini gerçekleştirdiklerini belirte-
rek, Sille’de artık şehir merkezinde 
kalmış ve ciddi güvenlik problemi 
oluşturan, fiziki imkanlarıyla da 
artık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hiz-
met etme vasfını yitirmiş cephane-
liği daha modern bir alana taşımak 
için çalışmalara başladıklarını ifade 

etti. Başkan Altay, “Şu an itibariyle 
Çumra’daki yeni inşaatlarımız çok 
hızlı bir şekilde devam ediyor. Yak-
laşık 400 milyon liralık bir imalat 
yapıyoruz ki bu Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihinde yaptığı en 
büyük bütçeli iş. Burada yapılan 
cephanelikler NATO standartlarına 

uygun halde yapılacak. Ayrıca akıllı 
mühimmat olarak da Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir cepha-
neliği inşa etmiş oluyoruz.” dedi. 

KONYA’YA YENI VE NEZIH BIR 
MAHALLE KAZANDIRILIYOR 
Başkan Altay, Sille’deki cepha-

neliğin Çumra’ya taşınmasıyla bir-
likte 1 milyon 670 bin metrekarelik 
alanda bir dönüşüm projesi gerçek-
leştirileceğini, böylelikle Konya’nın 
yeni ve nezih bir mahalle kazana-
cağını dile getirdi. Başkan Altay, 
“Yatay mimariyle oluşturacağımız 
yeni mahallemiz için de çalışmalar 
yürütüyoruz. Konya’nın böylece 
en önemli dönüşümünü gerçek-
leştirmiş olacağız. Seçimden önce 
Benim Şehrim Projeleri kapsamın-
da paylaştığımız Konya için önemli 
projelerden birisini daha hayata ge-
çiriyoruz. Bir sözümüzü daha yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Selçuklu İlçe  Başkanlığında devir 
teslim töreni düzenlendi. Göreve 
atanan Kemal Dığrak önceki dönem  
görevini yürüten Süleyman Sav-
ran’a plaket vererek teşekkür etti. 
MHP Selçuklu  İlçe Başkanlığına ata-
nan Kemal Dığrak düzenlenen devir 
teslim töreniyle resmen görevine 
başladı. Düzenlenen devir teslim 
törenine MHP Konya Teşkilatlardan 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sefa 
Fidan, MHP Karatay İlçe Başkanı Sa-
bahattin Küçükdoğru, MHP Konya 
İl KAÇEP Başkanı Gülay Selek, Ülkü 
Ocakları Konya İl Başkanı Yusuf Ka-
sım Akta, MHP Konya İl Yöneticileri, 
MHP İlçe Yöneticileri, ocak yönetici-
leri, Belediye Meclis Üyeleri ile çok 
sayıda partili katıldı.  

‘GÖREV SÜREMIZ BOYUNCA 
GÖREVIMIZI EN IYI ŞEKILDE 

YAPMAYA ÇALIŞTIK’
Düzenlenen devir teslim töre-

ninde konuşan MHP Selçuklu Önce-
ki dönem Başkanı Süleyman Savran, 
görevi devraldıklarını günden itiba-
ren görevi devredene kadar görev-
lerini en iyi şekilde yapmaya çalıştık-
larını ifade ederek, “19 Mart 2021 
yılında bu görevi önceki dönem 
İlçe Başkanımız Güzide Çıpan’dan 
devraldık. Ve görevi devraldığımız 
andan itibaren bize verilen bu gö-
revi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. 
Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bir 
sözü vardır.

 Bayrağı yere düşürmeyiniz, le-
kelemeyiniz. Biz bu düsturla hare-
ket ettik. Hiçbir zaman bayrağı yere 
düşürmedik, lekelenmedik. Ve bize 
verilen bu görevi söze gelen o görevi 
en iyi şekilde yapmaya çalıştık. 18 
Mayıs 2022 itibariyle görevimiz ge-
nel başkanımızın takdirleriyle sona 
ermiş bulunuyor. Benden sonra bu 
görevi devralan Kemal Başkan'ımıza 

başarılar diliyorum. Allah yar ve yar-
dımcısı olsun. 

Önümüzde 2023 gibi hayati bir 
seçim var.  Bu seçim Türk milletinin 
kaderiyle ilgilidir. Bu seçimde Türk 
milleti olarak Milliyetçi Hareket Par-
tisi olarak biz elimizden gelen her 
türlü gayreti göstermeliyiz. Bırakın 
kolumuzu, elimizi, gövdemizi taşın 
altına koymalıyız. Çünkü bu seçim-
ler Türkiye’nin Türk milletinin ge-
leceğini çok yakından ilgilendiriyor” 
diye konuştu.

‘SELÇUKLUMUZ IÇIN FAYDALI 
HIZMETLER SUNMA GAYRETINDE 
OLACAĞIMIZA SÖZ VERIYORUZ’
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Ke-

mal Dığrak da Cumhur İttifakının 
2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonuyla 
gece gündüz demeden çalışacakla-
rını ifade ederek, “Bugün itibariyle 
Selçuklu İlçe Başkanlığı görevimize 
başlamış bulunmaktayız. Bizlere 
güvenip bu görevi tevdi eden say-
gıdeğer Genel Başkanımız Devlet 
Bahçeli bey’e Milliyetçi Hareket Par-

tisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Edip Semih 
Yalçın Bey’e, Konya Sevdalısı Genel 
Başkan Yardımcımız Mustafa Ka-
laycı bey’e ve İl Başkanımız Remzi 
Kararslan bey’e minnettarım. Bu 
zamana kadar Milliyetçi Hareket 
Partisi Konya Selçuklu İlçe Teşkila-
tımıza hizmet eden önceki dönem 
başkanlarımıza ve hizmet bayrağını 
devraldığımız Süleyman Savran Bey 
ile teşkilat mensubu arkadaşlarıma 
hizmetleri için teşekkür ediyoruz. 
Bilge liderimizin her daim dediği 
gibi ‘önce ülkem ve milletim sonra 
partim ve ben’ düsturuyla hareket 
edecek; Cumhur İttifakının 2023 
Lider Ülke Türkiye vizyonuyla gece 
gündüz demeden çalışacağız. Kon-
ya’nın en büyük ilçesi olan ve her 
alanda büyüyen Selçuklumuz için 
faydalı hizmetler sunma gayretinde 
olacağımıza söz veriyoruz” dedi. Ko-
nuşmaların ardından MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Kemal Dığrak tarafın-
dan hizmetlerinden ötürü önceki 
dönem MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Süleyman Savran’a plaket takdim 
edildi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MHP Selçuklu’da devir teslim gerçekleştirildi

Aile Sağlığı Merkezleri 
normal çalışmaya dönecek

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Ale Sağlığı Merkez-
leri’ni (ASM) ziyaret ederek incele-
melerde bulundu. Selçuklu 6 Nolu 
ve Meram 24 Nolu ASM’lerden 
hizmet alan vatandaşlar ile mesai 
başında olan hekim ve sağlık ça-
lışanları ile sohbet eden Prof. Dr. 
Koç, verilen hizmetlerle ilgili fikir 
alışverişinde bulundu. Pandemi 
döneminde göstermiş oldukları 
özverili çalışmalar nedeni ile tüm 
sağlık çalışanlarına teşekkür eden 
Prof. Dr. Koç, pandemi sonrası yeni 
döneme geçiş sürecinde aile he-
kimlerine önemli görevler düştü-
ğünü vurguladı.  Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin önemine vur-
gu yapan Prof. Dr. Koç, pandemi 
sonrası yeni dönemde 1. Basamak 
sağlık hizmetlerinde gerçekleşti-
rilen muayene sayısı ile kanser ve 
diğer tarama hizmetlerinin en kısa 
sürede pandemi öncesi rakamlara 
ulaşmasını hedeflediklerini be-
lirtti.  Halk sağlığı hizmetlerinin 
en önemli parçası konumunda 
olan aile sağlığı merkezlerinin çok 
önemli bir görevi yerine getirdiğini 
belirten Prof. Dr. Koç, hastalıkların 

erken tanısı, ikinci ve üçüncü ba-
samak sağlık tesislerine başvuru 
sayılarının azaltılması gibi konular-
da ASM’lerdeki hizmet sunumuna 
dikkat çekti. Birinci basamak sağlık 
hizmetleri sunulan sağlık tesisleri-
nin çağdaş standartlara ulaşması 
noktasında Konya’nın çok önemli 
mesafeler kat ettiğini ifade eden 
Prof. Dr. Koç, “Sağlık Bakanlığı-
mız başta olmak üzere belediye 
ve hayırseverlerimizin verdiği des-
teklerle son 5 yıl içerisinde 36 aile 
sağlığı merkezimizi tamamlamış 
bulunmaktayız.  Ayrıca yine aynı 
şekilde yapımı devam eden, proje 
ve protokol aşamasında olan 40 
ASM inşaatımız da inşallah kısa 
sürede tamamlanacak ve Konya 
sağlığı, çok daha üst seviyelere çık-
maya devam edecektir” şeklinde 
konuştu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç’a aile sağlığı merkezi ziyaretle-
rinde Halk Sağlığı Hizmetleri Baş-
kanı Dr. Hasan Çiftci, Selçuklu İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Saliha Acar ve 
Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ön-
der Aydemir ile hizmet başkanları 
da eşlik ettiler. 
n HABER MERKEZİ
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Eş seçiminde sevgi duymak önemli 
ve gerekli olsa da ne yazık ki tek başına 
yeterli değildir. Bu nedenle eş seçimin-
de son kararınızı verirken hem kendinizi 
hem karşınızdaki kişiyi olabildiğince tanı-
maya çalışmalı ve değerlendirmelisiniz. 
Sadece duygusal olarak yakınlaşmak, 
mantıksal açıdan enine boyuna iyice tart-
madan karar vermek ileride üzülmenize 
neden olabilir. Hayatın inişli çıkışlı yolla-
rında ilerlerken eşim olacak bu kimsenin 
zor zamanlarında yanında olabilecek 
miyim, o benim zor zamanlarımda ya-
nımda olacak iradeyi gösterebilecek mi? 
Sorularına yanıtınız ne oluyor?

 Yıllar geçmiş olsa da her gün eve 
geldiğinde/gittiğimde onu görmek beni 
mutlu edecek mi?

Toplumun ilk ve temel direği olan 
aile kurumu için atılacak bu ilk adımda 
kişilerin bilinçli karar vermeleri en önemli 
etkenlerin başında gelmekte. Kişinin eş 
adayını değerlendirmesi kadar kendi-
sini de evlilik yaşantısındaki rol ve so-
rumlulukları açısından değerlendirmesi 

önemlidir. Yeni bir aile kurmanın sorum-
luluğu, eş olmanın ve ebeveyn olmanın 
sorumluğu düşünülerek evliliğe adım 
atılmalıdır.

Evlenmeyi Düşünen Biri Kendine 
Hangi Soruları Sormalıdır?

Bu kişiyle hayatımı birleştirmek için 
gerçekten hazır mıyım? Onu yeterince 
tanıyor muyum? Onu olduğu gibi kabul 
ediyor muyum?

Verdiğim bu  kararımdan kesin 
emin miyim?

Ailelerimiz birbirleriyle uyumlu mu, 
anlaşabilirler mi? Yaşam kültürlerimiz 
birbiriyle uyumlu mu?

Ona karşı taşıdığım olumlu duygu 
ve düşünceler zamanla olumsuza eviri-
lebilir mi?

Ona karşı beslediğim sevginin yanı 
sıra saygı da besliyor muyum? Mizaçla-
rımız uyumlu mu?

Evliliğin,eş- ebeveyn- gelin-damat- 
elti vs., v.s, olmasının getireceği sorum-
luluklara hazır mıyım?

Duygu ve düşüncelerimi açık ve net 

bir şekilde ifade edebiliyor 
muyum?

Uzun sohbetler edebi-
liyor muyuz, Birbirimizi an-
lamak için emek gösteriyor 
muyuz? 

Ailem ve onun arasın-
daki dengeyi koruyabilecek 
miyim?

Anne babalık yapabil-
me becerisine sahip mi-
yim?

Dünya görüşümüz aynı mı? Gele-
cekten beklentilerimiz benzer mi?

Başımıza gelebilecek en kötü olayı 
bile birlikte atlatabilir miyiz?

Tüm yönleriyle hayatı, zamanı, mut-
lu/mutsuz anları, hastalıkta, ekonomik 
güçlük yaşadığımızda ve zor dönemler-
de hayatı paylaşabilir miyiz?

Bu ve buna benzer sorular cevap-
lanmadan evliliğe adım atmanızı tavsiye 

etmiyoruz.
Çiftlerin kendilerini, 

eşlerini ve evliliği gerçekçi 
olarak tanımaları, ileride 
uyumlu bir evlilik yaşan-
tısına sahip olmalarının 
birinci koşuludur. Kendi 
problemlerini fark ede-
memiş, çözümleyeme-
miş bir kişinin evleneceği 
kişiyi de sağlıklı olarak 
değerlendirmesi ve ta-

nıması mümkün olamaz. Evlilik ile ilgili 
gerçekdışı ve aşırı iyimser beklentileri 
olan bireyler evliliğin gerçekleri ile karşı-
laştıkları zaman kaçınılmaz olarak hayal 
kırıklığı yaşayacaklardır.

Evlenme kararı alınmadan önce 
adaylar her anlamda (alışkanlıkları, sahip 
oldukları değerler, hayat görüşleri, inanç-
ları, siyasi fikirleri ve aile yapılarındaki 
benzerlikleri) birbirleri için uygun olup 

olmadıklarını anlamalıdırlar. Toplum-
sal bakış açıları,  çiftin mutluluklarına 
katkıda bulunur. İlerideki evlilik hayatları 
hakkında gerçekçi ve birbiriyle örtüşen 

beklentiler içinde olmaları, benzer ve 
farklı yönleri üzerinde yeterince düşünüp 
tartışmaları gerekir. Çünkü taraflar eğer 
seçimlerinde kararlıysalar artık yapma-
ları gereken, evliliğe dair beklentilerini 
gözden geçirmeleridir.

Evlilik Hazırlığındaki Çiftler İçin 
Geleceğe Yönelik Konuşulması Gere-
ken Konular:

Aşağıdaki soruları lütfen eş adayınız-
la birlikte cevaplayın. Her bir madde hak-
kında dikkatlice düşünün. Vereceğiniz 
kararların evliliğinizi ne derece etkileye-
bileceğini konuşun. Kararlarınızı vermek 
için acele etmeden üzerinde düşünerek 
sonuca varın. 

- Hangi şehirde yaşanılacak
- Aylık geliriniz ne kadar olacak? Eve 

giren para nasıl harcanacak?
-  Harcamalardan kim ve nasıl so-

rumlu olacak?

- Çocuklar nasıl yetiştirilecek; buna 
dair istek ve düşünceleriniz nelerdir?

- Boş vakitler nasıl geçirilecek?
- Ev işleri nasıl paylaşılacak, kim, 

neyi yapacak?
- Çalışma saatleriniz ailenizle geçire-

ceğiniz vakitleri nasıl etkileyecek?
- Kök aile ilişkileri nasıl olacak?
- Cinsellik nasıl yaşanılacak?
İnsan sevdikten, beğendikten sonra 

tüm bu konular hallolur gider şeklin-
de düşünmeyiniz lütfen. Sevginin tüm 
sorunlarını aşmaya tek başına yeterli 
olmadığını ne yazık ki gelen çoğu danı-
şanımızda gözlemlemekteyiz.

Evlilik ile ilgili hayali ve fazla iyimser 
beklentileri olan kimseler evliliğin gerçek-
leri ile karşılaştıkları zaman kaçınılmaz 
olarak hayal kırıklığı yaşayıp afallayacak-
lardır.

Bu ifade ettiğimiz, cevaplanan ko-
nular eşliğinde sevgi, saygı ve hoşgörü 
ile kurulan mutlu evliliklerin daima sağ-
lıkla huzurla devam etmesi temennisiyle 
efendim…

EVLENECEKLERE TAVSİYELER

ailedanismani.serpilyalcinkaya@gmail.com
SERPİL YALÇINKAYA

Saadet Partisi Selçuklu,Kara-
tay,Meram ilçe teşkilatları hafta bo-
yunca şehrin çeşitli bölgelerinde ve 
semt pazarlarında Sizi Dinliyoruz 
programları kapsamında vatandaş-
larla bir araya geliyor. Şehrin çeşitli 
noktalarında gerçekleştirilen prog-
ramlarda Saadet Partisi Konya İl 
Başkan Yardımcıları ve Selçuklu,Ka-
ratay,Meram ilçe Başkan Yardımcı-
ları kurulan stantlarda vatandaşlarla 
bir araya gelerek halkın sıkıntılarını 
ve içerisinde bulunduğu ekonomik 
problemleri yerinde dinleyerek çö-
züm yollarını anlatıyorlar. Sizi Din-
liyoruz stantlarına gelen misafirlere 
soğuk limonata gibi çeşitli ikramlar-
da bulunulup ilgili vatandaşlar parti-
ye bir bir üye yapılıyor. Gerçekleşti-
rilen programlar hakkında açıklama 
yapan Saadet Partisi Selçuklu İlçe 
Başkan Yardımcısı ve Tanıtma Baş-
kanı Enes Çakır; hafta boyunca ger-
çekleştirdiğimiz çalışmalarla sahaya 
inerek halkımızın yerinde bire bir 

sıkıntılarını ve problemlerini dinli-
yoruz karşılıklı çözüm yollarını arıyo-
ruz. Özellikle standımıza gelen genç 
kardeşlerimizin çok büyük sıkıntı 
içinde olduğunu gözlemliyoruz ma-
alesef gençlerimiz gelecekten umut-
suz atanamama ve işsizlik problemi 
gençlerimizde ciddi gelecek kaygısı 
oluşturuyor.Görüyoruzki gençleri-

miz günlük ihtiyaçlarını karşılamak-
ta, okul masraflarına yetişmekte 
ciddi zorluk çekiyor. Dinlediğimiz 
birçok genç kardeşimiz elinde imkan 
olsa ilk fırsatta yurt dışında yaşamak 
için ülkemizden ayrılacağını dile ge-
tiriyor bu durum ülkemiz adına son 
derece üzücü bir durum gençlerimiz 
ülkesinde geleceğe dair bir umut gö-

remiyor ülkeden kaçış planı arıyor. 
Bildiğiniz üzere pazarda, markette 
her şey ateş pahası halkımız alış-
veriş yaparken büyük maddi sıkıntı 
çekiyor, Pazar yerlerinde alışveriş 
sonrası aynı zamanda espri mahiye-
tinde olsun diye vatandaşımızın ha-
raretini almak üzere soğuk limonata 
ikramında bulunuyoruz karşılıklı 
oturup yaşanan sıkıntıların  çözüm 
yollarını anlatıyoruz ve gerçekleştiri-
lecek ilk seçimlerde vatandaşımızın 
Saadet Partisine desteğini istiyoruz. 
Vatandaşlarımıza ve gençlerimize 
stantlarımıza göstermiş oldukları ilgi 
alakadan dolayı çok teşekkür ediyo-
ruz. Saadet Partisi Selçuklu Tanıtma 
Başkanı Enes Çakır; Önümüzdeki 
günlerde şehrimizin çeşitli bölgele-
rindeki semt pazarlarında halkımızla 
bir araya gelmeye devam edeceğiz, 
hep birlikte Saadet Partisini söz sa-
hibi yapacağız inşallah diyerek söz-
lerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası, Ticaret Ba-
kanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
ve TOBB işbirliği ile düzenlenen, İç 
Anadolu Bölgesi Ticaret Sicili Mü-
dürlükleri Toplantısı’’ Konya Ticaret 
Odası Konferans Salonunda gerçek-
leştirildi. Ticaret Sicili Müdürlükleri 
arasında entegrasyonu sağlamak 
ve uygulamalarda iş birliğini güç-
lendirmek amacıyla gerçekleştirilen 
toplantıya 55 Odadan Ticaret Sicili 
Müdürlüğü yetkilileri ve personeli 
katıldı.  Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selçuk Öztürk, Ticaret 
Sicili Müdürlüklerinin önemine de-
ğinerek, “Üyelerimizin ticaret sicili 
müdürlüklerinde işlemlerini hızlan-
dırmak ve üyelere verilen hizme-
tin kalitesinin artırılmasına yönelik 
çalışma ve projelere büyük önem 
vermekteyiz’’ dedi. Ticaret Sicil Ga-

zetesi Müdürü Gökhan Mirahme-
toğlu ise “Türkiye’de artan şirket 
kuruluşları ile birlikte ticaret sicili 
müdürlüklerinin iş hacmi bir önceki 
yıla göre artış kaydetmiştir. 2021 yı-

lında 1 milyon tescil yapılmıştır. Bu 
kapsamda TOBB bünyesinde kuru-
lan Ticaret Sicili Akademisi projesini 
de tescil süreçlerine ait uygulama 
birliğini sağlamaya yönelik örnek 

bir proje olarak görmekteyiz” dedi. 
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Can Balak da “İç Ticaret Ge-
nel Müdürlüğü olarak Ticaret Sicili 
Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalış-
maya devam ettiklerini ifade ederek, 
pandemi sonrasında düzenlenen bu 
organizasyonun çok faydalı olacağı-
na inandıklarını belirtti. Konuşmala-
rın ardından İç Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Can Balak, Şir-
ketler Dairesi Başkanı Recep Yılmaz, 
Ticaret Uzmanı Kadir Sevim ve Ti-
caret Uzmanı Serdal Yeğen ticaret 
sicil uygulamalarında karşılaşılan 
sorunlarla ilgili soruları cevaplan-
dırdı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Müdürü Gökhan Mirahmetoğlu da 
Ticaret Sicil Akademisi çalışmaların-
dan bahsederek bilgilendirmelerde 
bulundu. n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi 2023 için sahaya indi

Ticaret Sicil Müdürleri Konya’da toplandı

Selçuklu Belediyesi ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar yerleri kazandırmaya devam 
ediyor. Yüzde 95’i tamamlanan Sancak kapalı pazar hizmet vermeye başlayacak

Sancak Pazarı tamamlanıyor  

Selçuklu’da kapalı pazar yerle-
rinin sayısı artmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda Selçuklu’nun yoğun 
nüfuslu mahallerinden olan Sancak 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
Sancak Kapalı Pazarı’nda çalışma-
larda sona gelindi.   

Yüzde 95’i tamamlanan ve 
6994 metrekare alana sahip olan 
Sancak Kapalı Pazarı kısa süre için-
de bölge halkına hizmet vermeye 
başlayacak.  Sancak Kapalı Pazar ye-

rinin tamamlanıp hizmet vermeye 
başlamasıyla birlikte nüfusun yoğun 
olduğu Sancak ‘da önemli bir eksik 
tamamlamış olacak.  Selçuklu’da ka-
palı pazarların sayısını artırmak için 
planlamalar doğrultusunda çalışma-
lara aralıksız devam ettiklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı Semt pazarla-
rının mahallelerde alışveriş konforu 
sağlamanın yanı sıra modern görün-
tüsü ile mahallelerin görünümünü 

güzelleştirdiğini ifade etti. Başkan 
Pekyatırmacı sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Selçuklu’daki pazar yerleri 
önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuk-
lu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm 
pazar yerlerini belli bir standarda 
kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu 
amaçla daha önce Bosna Hersek, 
Özalkent, Kosova Mahallelerimizde 
bölge halkı ve pazar esnafı açısından 
kullanım kolaylığı sağlayacak fonk-
siyonel kapalı semt pazarı kazandır-

mıştık. Yine geçtiğimiz yıl Dumlupı-
nar açık pazar alanımızı modern ve 
kapalı pazar haline getirerek açılışını 
yapmıştık. Bu konforu diğer mahal-
lelerimize de kazandırmak amacıyla 
yeni projeler geliştiriyoruz. İnşallah 
bu yıl içinde Yazır ve Sancak’da ya-
pımı devam eden pazar yerlerimizi 
en kısa zamanda hemşehrilerimizin 
ve esnafımızın  istifadesine sunaca-
ğız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay’dan öğrencilere 
kültürel gezi

SÜ’de hava durumu
takip sistemi geliştirildi

Karatay’da vatandaşların kül-
tür hayatına katkı sağlayan Kara-
tay Belediyesi, öğrencilere yönelik 
olarak kültür ve tarih gezisi dü-
zenledi. Karatay’da eğitim gören 
yüzlerce lise öğrencisi bu sayede 
Beyşehir ile Hüyük’ün tarihi ve 
doğal birçok güzelliğini görme 
fırsatı buldu. Her hafta sonu farklı 
okullardan öğrencilerin katıldığı 
ve günü birlik olarak yapılan ge-
zilerde öğrenciler; Sonsuz Şükran 
Köyü, Eşrefoğlu Cami, Beyşehir 
Gölü Milli Parkı ile Eflatunpınar 
Anıtı başta olmak üzere Beyşe-
hir ve Hüyük’teki pek çok tarihi 
ile kültürel mekânlarını gezdi. 
Geziden güzel anılarla döndükle-
rini aktaran öğrenciler, kendileri-
ni unutmayan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür 
ettiler. Düzenlenen kültür ge-
zisiyle daha önce görme fırsatı 
bulamadıkları yerleri gezdiklerini 

dile getiren öğrenciler; Hüyük ve 
Beyşehir’i gezerek buraların tarihi 
ve kültürel miraslarını yakından 
tanıma fırsatı bulduklarını aktar-
dılar. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca; kültürel ve sosyal 
belediyeciliği çok önemsedikle-
rini belirterek; “Belediye olarak 
çocuklarımızı ve gençlerimizi çok 
önemsiyoruz. Gençlerimizin sos-
yal hayatta aktif olmalarının yanı 
sıra; kültürde, sanatta ve sporda 
kendilerini geliştirmelerine katkı 
sunuyoruz. Bu kapsamda gençle-
rimize tarih, kültür ve medeniyet 
şehri Konya’yı yakından tanıma-
ları için kültür gezileri başlattık. 
Gençlerimiz, bu programlarımızla 
bir nebze de olsa okul veya sınav 
stresinden uzaklaşmış oluyorlar. 
Amacımız geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımız ve gençlerimi-
zin çok iyi yetişmesine katkı yap-
mak” dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Fatih Başçiftçi yürütücülüğünde 
Hava Durumu Takip Sistemi ge-
liştirildi. Proje ile kampüsteki sı-
caklık, nem, rüzgar yönü, rüzgar 
şiddeti, basınç, solar radyasyon, 
yağış miktarı ve ultraviyole bilgi-
lerine mobil ve internet üzerin-
den kolaylıkla ulaşılabiliyor. Prof. 
Dr. Fatih Başçiftçi öncülüğünde 
hazırlanan ve Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğü tarafın-
dan kabul edilen Hava Durumu 
Takip Sistemi, Alaeddin Keykubat 
Kampüsü’ndeki meteorolojik ve-

rilere erişebilme imkanı sunuyor. 
Hava Durumu Takip Sistemi’nde 
sensörler vasıtasıyla dış ortamdan 
belirli aralıklarla sıcaklık, nem, 
basınç, rüzgar hızı, yönü, yağış 
miktarı gibi hava durumu ölçüm-
leri yapılıyor; hava durumuna ait 
görüntüler de kaydediliyor. Ve-
riler analiz edilerek, kullanıcılar 
için anlaşılır bir şekilde anlık ola-
rak “havadurumu.selcuk.edu.tr” 
web sitesi üzerinden sunuluyor. 
Kullanıcılar, projenin mobil uygu-
lamasını da indirerek kampüse ait 
hava durumu bilgilerine kolayca 
ulaşabiliyor. 
n HABER MERKEZİ
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Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi ilk kuruluş yıllarında (1980’li yıllar) 
hocaların oturabileceği bir binadan 
bile yoksundu. Ne yazık ki yıllar oradan 
oraya taşınarak geçti. Kampüsteki esas 
binamıza taşındığımızda bile araştırma-
larımızı rahatça yürütebileceğimiz ne bir 
araştırma alanımız ne de bir çiftliğimiz 
vardı. Dolayısıyla çalışmalarımızı yürü-
tebilmek için, ildeki diğer araştırma ku-
ruluşlarından 

yardım alıyorduk genellikle.
Ben yüksek lisans tezimi de eski 

adıyla TOPRAK SU ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ’NÜN laboratuvarlarında 
yürütmüştüm. Doktora çalışmam ise 
daha çok araziye yönelik idi. Buğday 
üzerinde de çalışmam hasebiyle o yıl-
larda Konya’da yeni kurulan ama yap-
tıkları çalışmalar ile hem çiftçilere hem 
de araştırmacılara hitap eden ve dola-
yısıyla gündemde bir kuruluş olan Ta-
rım Bakanlığına bağlı BAHRİ DAĞDAŞ 
ARAŞTIRMA MERKEZİNİN arazilerinde 
çalışmalarımı yoğunlaştırdım.

Toprak Su Araştırma’dan tanıdığım 
Nurettin KAYITMAZBATIR bu kuru-
mun Müdür Yardımcısı idi.

Bitki Koruma çalışmalarını yürüten 
Faik YILDIRIM ise Samsun’daki öğrenci 
stajımızda bize abilik yapan birisiydi.

Müdürleri Engin KINACI kurumda 
öyle bir düzen kurmuştu ki; kendisi dâhil 
herkes çalışmakta birbiri ile yarışıyordu. 

Kim çaycı kim müdür kim mühendis 
kim işçi ayırmanız çok zordu. Herkes 
arazide kendi toprağını kendi sürüyor, 
sulamasını kendi yapıyordu.

Müdür Beyin izni sonucu; çalışan 
herkes kısa sürede beni benimsedi. Ge-
rektiğinde toprağımı sürüp, buğdayla-
rımı ektiler. Çalışmamın planlanmasın-
dan, denemelerimin kurulmasına kadar 
her işimde herkes istekle yardımcı oldu. 
O iş yoğunluğunun içinde bu hiç de ko-
lay bir şey değildi.

Bu arada Konya İlinde Süne Müca-
delesine yönelik bir ortak çalışma bile 
yürüttük.

1990’lı yıllarda üzerinde çalıştığım 
Rus Buğday Afidi ilde büyük bir salgın 
yapmıştı.

Çiftçileri konuyla ilgili olarak aydın-
latmak amacıyla, zararın yoğun olduğu 
köylere birlikte giderek,

sorunun çözümüne yönelik pratik 
bilgiler vermeye çalıştık.

Kurumdaki arkadaşlar gerek bir 
toplantı olduğunda gerekse bir yabancı 
misafir geldiğinde beni unutmuyorlar 
mutlaka davet ediyorlardı. Konya’dan 
geçen herkes yerli olsun yabancı olsun 
muhakkak

Bahri Dağdaş Hububat Araştırma 
Merkezi’ne uğruyordu.

Konya’nın değişik ilçeleriyle birlikte 
Bahri Dağdaş Hububat Araştırma Mer-
kez’inde yürüttüğüm çalışmalar sonucu 

yazdığım Doktora tezim, 
jüriden 100 tam puan ala-
rak sınavdan geçti.

5. ULUSLARARASI 
BUĞDAY KONFERANSI

Bir gün fakültede aynı 
kattaki bir arkadaşıma 
ziyarete gitmiştim. İyi ki 
odamın kapısını açık bı-
rakmışım. Döndüğümde 
masamın üzerinde bir 
konferans tanıtım formu 
buldum. Anons 5. Uluslararası Buğday 
Konferansı ile ilgili idi. Bahri Dağdaş 
Hububat Araştırma Merkezi de pek çok 
yerli ve yabancı kurum gibi organizas-
yon içinde yer alıyordu. Baktım başvuru 
süresi de dolmak üzereydi.

Hemen bir konu düşünüp başlığını 
yazdım:

‘RUSSIAN WHEAT APHID IN 
KONYA PROVINCE’.

Bir küçük Abstract ekleyerek ilgili 
adrese gönderdim.

Bir süre sonra kurumun müdü-
rü Engin KINACI Bey beni çağırdı ve 
Türkiye’den Üniversitelerden Kongre 
başvurusu olarak 12 bildiri özeti geldi-
ğini ancak seçen yabancı jüri üyelerinin 
sadece benimkini ilginç bularak ayırdık-
larını söyledi. ‘ Meryem Hanım bize gu-
rur verdiniz. Bu nedenle sizin başvuru 
ücretinizi Bakanlık olarak biz ödeyeceğiz 
’dedi.

Bu benim için büyük 
bir jestti. Zira başvuru üc-
reti 600 TL idi. Bu miktar 
hem o yıllar için hem de 
bir asistan maaşı için yük-
lü sayılacak bir rakamdı.

Engin Bey’e hem tak-
dirleri hem de ödülleri için 
o zaman teşekkür ettim. 
Şimdi bir kez daha ediyo-
rum.

Benim için beklenme-
dik hoş bir anıdır bu.

Kongre sırasında sunumdan önce 
oldukça heyecanlıydım. Öyle ki organi-
zasyondaki arkadaşlar  derslerimi ya-
pamayacağım korkusuna kapılmışlar. 
Sunuş o kadar iyi geçti ki Şerife ÇAY 
adlı eski bir öğrencimiz yanıma gelerek 
KON TV’NİN İngilizce spiker aradığını, 
başvurabileceğimi söyledi.

Engin Bey gelen soruları cevap-
larken akıcı İngilizcesi ile bana çok yar-
dımcı oldu. O yıllarda İngilizce konuşma 
derslerime henüz başlamıştım. Dolayı-
sıyla anlıyor ama çok akıcı konuşamı-
yordum.

Colorado Üniversitesi’nin Rektö-
rü Beyefendi sunum bitiminde ‘ Ya siz 
gelin, ya da bir öğrencinizi gönderin’ 
dedi. Aynı kişi 2 yıl sonra, Kanada’daki 
bir toplantıda Hasan EKİZ Beyin yanına 
gelerek;

‘Meryem ELMALI ne yapıyor? 

Hangi çalışmalara devam ediyor?’ diye 
sormuş.

Bunlar güzel anılar. Bir de olumsuz 
olanlar var:

Sunuş sonrası salona çıktığımızda 
2 Güney Afrikalı beni bekliyordu. Ben-
den çalışmamın kopyasını istediler. 
Tereddüt etmeden verdim. Bir yıl bile 
olmadan yayınımdaki bir bilgiyi Dünya 
için yeni bir bitki diye yayınladılar. Yani 
fırsatçılık yapıp, bilgiyi kendi yararlarına 
kullandılar.

Benim sunuşum 56 ülkeden gelen 
360 çalışma içinden seçilen 73 sözlü 
sunuş içine girmişti. Daha sonra yapılan 
elemeyi de geçerek dünyanın en saygın 
ıslah dergisi olan EUPHYTICA’DA yayın-
lanma hakkını da elde etti. Bu yayınım 
sonraki akademik kariyer basamakların-

da benim kurtarıcım oldu desem yalan 
olmaz.

Gerek çalışmalarımdaki yardımları, 
gerekse 5. Uluslararası Buğday Kon-
feransı ve sonraki yerli hububat sem-
pozyumlarına katılımlarımdaki katkıları 
dolayısıyla Bahri Dağdaş Hububat Araş-
tırma Merkezinin başta Müdürleri Engin 
KINACI ve Hasan EKİZ olmak üzere ça-
lışanlarının hepsine saygı ve selamlarımı 
gönderiyorum.

Yok yok diye sızlanmak yerine, 
mevcut şartları zorlayarak bir şeyler 
yapmak mümkün.

Bizim yaptığımız tam da buydu.
Geride hoş bir sada kaldı.
Benim için…
Umarım herkes için öyledir.
Muhabbetle efendim…

BAHRİ DAĞDAŞ HUBUBAT ARAŞTIRMA MERKEZİ VE 5.ULUSLARARASI BUĞDAY KONFERANSI (10-14 HAZİRAN 1996, ANKARA, TÜRKİYE)

haber@konyayenigun.com
PROF.DR. MERYEM UYSAL  

TSK envanterindeki uçakları yüksek güvenlik ve kabiliyette kullanmaları hedeflenen pilotlar, insan vücudunun sınırlarını zorlayan cihazlarda birbirinden güç testleri 
geçmek zorunda. Pilotlara, Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığı'nda (USAEM) özel eğitim veriyor

Savaş pilotlarının zorlu testleri
Türk Silahlı Kuvvetleri, insan 

faktörü nedeniyle oluşan uçak kaza-
larının en aza indirilmesi için pilot-
lara, Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştır-
ma ve Eğitim Merkezi Başkanlığında 
(USAEM) özel eğitim veriyor. Uçucu 
personelin sağlığını belli standartta 
tutmak ve geliştirmek için çalış-
malar yapılan merkezde, uçuştan 
kaynaklı ruhsal ve fiziksel etkilerin 
önlenmesine yönelik de eğitim ve-
riliyor. Merkezde, uçulan hava ara-
cının performansı sonucu ortaya 
çıkan birtakım fizyolojik tehditlerle 
bunlardan korunma yollarının pilot-
lara öğretilmesi amaçlanıyor. Böyle-
ce insan faktörü nedeniyle meydana 
gelebilecek uçak kazalarının en aza 
indirilmesi amacıyla uçuş emniyeti-
ne katkı sağlanıyor. Dünyada birkaç 
ülkenin sahip olduğu eğitim merke-
zinde, TSK uçucularının yanı sıra 15 
yabancı ülkeden yaklaşık 2 bin pilot 
fizyolojik eğitim aldı. Uçucu sağlığı-
na yönelik Türkiye'deki tek eğitim 
merkezi olan USAEM'de, pilotlara 
gökyüzündeyken karşılaşabilecek-
leri durumların fizyolojik etkisine 
karşı eğitimler veriliyor. Eğitimler 
pilotların kullandıkları uçakların 
modeline göre farklılık gösteriyor. 
Teorik ve pratik olarak iki bölümde 
verilen eğitimlerin ardından pilot-
lar, son teknoloji cihazlarda teste 
tabi tutuluyor. Türk Silahlı Kuvvet-
leri envanterindeki uçakları yüksek 
güvenlik ve kabiliyette kullanması 
hedeflenen pilotlara, insan vücudu-

nun sınırlarını zorlayan cihazlarda 
birbirinden güç testler uygulanıyor. 
Savaş pilotları, uçuş şartlarında kar-
şılaşabilecekleri problemlerden kur-
tulmanın yollarını yerdeki bu cihaz-
larda emniyetle test ediyor. Hava 
Harp Okulundan mezun olan pilot 
adayı subaylar ile TSK'daki uçucu-
lar, USAEM'deki insan santrifüjün-
de (G-Lab), uçucu vertigosu eğitim 
cihazında (Gyro-Lab), alçak basınç 
odasında, atlama sandalyesinde eği-
tim görüyor, gece görüş konusunda 
karşılaşılabilecek durumlara ilişkin 
bilgilendiriliyor. Pilotlar, testler ön-
cesinde uçuş tabiplerinin kontro-
lünden geçiriliyor. Bu kontrollerde 
herhangi bir sağlık sorunu belirlen-
meyen pilotlar, özel uçuş ekipman-
larını giyinerek cihazlardaki yerini 
alıyor. G-Lab'da Anti G pantolonu 

(G suit) giyinen pilotlar, teknik per-
sonelin son kontrolünün ardından 
pilotluk kariyerine büyük etki ede-
cek teste başlıyor. İnsan santri-
füjündeki uçucunun her türlü verisi, 
kontrol odasından takip ediliyor. Pi-
lot, bu cihazda belirlenen seviyeler-
de G kuvvetine maruz kalıyor. Bu 
dayanıklılık testine göre pilot, "uçuş 
men" ya da "uçuşa devam" raporu 
alıyor. Eğitmenlerden Yarbay Sel-
çuk Yüksel, merkezdeki en önemli 
eğitimin insan santrifüjü (G-Lab) 
konusunda olduğunu belirtti. Yük-
sel, yüksek performanslı uçaklarda 
görev yapan pilotlara, manevralar 
sırasında vücutları üzerine binen G 
kuvvetlerinin olumsuz etkilerinin 
azaltılabilmesi ve bu kuvvetlere 
bağlı ortaya çıkabilecek bilinç kay-
bının önlenebilmesi için bu testlerin 

yapıldığını kaydetti. Uçak tiplerin-
den bağımsız, bütün pilotlara ve 
kokpit içindeki uçuş teknisyenleri-
ne verilen en önemli eğitimlerden 
biri de uçucu vertigosu (Gyro-Lab) 
eğitimi. Gyro cihazındaki eğitimde, 
gece uçuşu, bulut içi uçuş veya ye-
terli görüş referansı olmayan diğer 
durumlarda pilotun pozisyonunu ve 
yönünü yanlış algılamasına yol açan 
his yanılgıları durumundan kurtarıcı 
işlemler öğretiliyor. Yarbay Yüksel, 
"Burada pilotlara uçuşta yaşanabile-
cek bazı hadiseler senaryo edilerek 
uçak içinde hissettikleri pozisyonun 
ne olduğunu soruyoruz. Genellik-
le pilot, hislerine güvenerek karar 
verdiğinde bu sorumuzu kesinlikle 
doğru yanıtlamıyor. Pilot, karşılaştı-
ğı böyle bir durumda hislerine değil 
uçuş aletlerine güvendiğinde uçağın 

kontrolünü sağlamada başarılı oldu-
ğunu tecrübe ediyor. Uçucu verti-
gosu kaynaklı kazalar, diğer kay-
naklı kazalara göre üç kat fazla daha 
ölüm oranına sahip. Yani buradaki 
istatistikleri de koyduğumuz za-
man uçucu vertigosu eğitimlerinin 
önemi karşımıza çıkıyor." ifadesini 
kullandı. Merkezde jet pilotlarına 
verilen eğitimlerden birisi de atla-
ma sandalyesi eğitimleri. Cihazla 
pilotlara acil durumda uçaktan nasıl 
fırlatılacaklarının uygulaması yaptı-
rılıyor. F-16 kokpit simülasyonunda 
verilen eğimde emniyetli bir atlama 
için gerekli olan doğru vücut pozis-
yonunun alınması öğretiliyor. Alçak 
basınç odası ya da irtifa çemberi 
olarak adlandırılan laboratuvarda, 
TSK'da görev yapan tüm uçuş per-
soneline irtifada yaşadıkları yavaş 

veya ani basınç değişimleri sonucu 
oluşan durumlarla ilgili eğitim veri-
liyor. USAEM'deki uçuş hekimlerin-
den Yarbay Nazım Ata, alçak basınç 
odasında 25 bin irtifanın simüle 
edildiğini belirterek, "Yüksek irtifa-
dayken basınç kaybı, maske arızası 
ya da oksijen sistemindeki arızaların 
olduğu durumlarda uçuş ekibinde 
akut hipobarik hipoksi dediğimiz 
bir durum açığa çıkıyor, buna bağlı 
olarak da çeşitli semptomlar gö-
rülüyor. Burada sık ve derin nefes 
alıp verme, karıncalanma, bilinç 
bulanıklığı, bilinçsel fonksiyonlarda 
bozulma gibi uçuş ortamında kri-
tik öneme haiz fonksiyonlarımızda 
sağlıkla ilgili problemlerimiz ortaya 
çıkabiliyor. Eğer bizim uçucularımız 
bu eğitim esnasında kendi kişisel 
hipoksi semptomlarını tanırlarsa 
gerçek uçuş şartlarında bu prob-
lemlerle karşılaştıkları durumlarda   
Türkiye'de 1931 yılından itibaren 
başlayan bir uçuş tabipliği kültürü-
nün bulunduğunu dile getiren Ata, 
geçen zamanda 1500'den fazla uçuş 
tabibinin yetiştiğini belirtti. Uçuş ta-
biplerinin, uçuşa gidecek herkesin 
sağlığıyla ilgilendiğini ifade eden 
Ata, "Uçuş tabibi olabilmek için te-
melde tıp fakültesi mezunu olmak, 
ardından da değişik dönemlerde, 
değişik sürelerde uygulanmış uçuş 
tabipliği kurslarından mezun olmak 
gerekiyor. Bugün itibarıyla Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının tüm üs-
lerinde uçucularımızın sağlığı, uçuş 
tabiplerimize emanet. n AA

Dr. Engin Kınacı ile 5. Uluslararası Buğday Kongresinde
Bir yabancı misafirin konferansını dinlemeye Fakültemize gelen Bahri Dağdaş 

Hububat Araştırma Merkezinden arkadaşlarla bir anı Doç. Dr. Hasan Ekiz bey tarla gününde

Öğrencilerimle arazide.
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İl Jandarma Komutanı kitap dağıttı Vali Akkoyun’dan gaziye ziyaret
Aksaray’da düzenlenen 6. 

Uluslararası Tarım ve Hayvancı-
lık Fuarı'nda jandarma standında 
çocuklara kitap dağıtan İl Jan-
darma Komutanı Hacı Ali Büber, 
jandarmanın faaliyetlerini anlattı. 
Aksaray İl Jandarma Komutanı 
Albay Hacı Ali Büber, İl Jandarma 
Komutanlığı'nın çiftçiler için uygu-
lamalı bilgilendirme yaptığı standı 
tanıtmak ve çiftçilerle bir araya 
gelmek için 6. Uluslararası Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. 

Jandarma standında moto-
siklet üzerinde uygulamalı olarak 
bilgilendirilen gençlere motosik-
let kullanırken uyulacak kuralları 
ve hız kontrolünü anlatan Albay 
Büber, İl Jandarma Komutanlığı 
personellerinden standa olan ilgi 
hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar-
la stant başında tek tek ilgilenen 
Albay Büber, çocuklara boyama 

kitabı dağıtıp, narkotik köpeği 
“Yalman” ile çocukları sevindirdi. 
Kendisine jandarma olmak iste-
diklerini söyleyen lise öğrencileri-

ne de nasihatler veren Albay Bü-
ber, bir öğrenciye jandarma yeleği 
giydirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
n İHA

Karaman Valisi Tuncay Akko-
yun, Pençe-Kilit Operasyonu’nda 
yaralanan Piyade Uzman Çavuş 
Emrullah Andaç’ı ziyaret etti. Vali 
Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ay-
han Taş, İl Jandarma Komutanı 
Jandarma Kıdemli Albay Mustafa 
Çetinkaya ve Askerlik Şubesi Baş-
kanı Piyade Yarbay Hüseyin Ek-
şioğlu ile birlikte gazi Andaç’ı Be-
yazkent Mahallesinde oturan baba 
ocağında ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu. 

Gazi Andaç’ın ailesi ve yakın-
ları tarafından evin önünde karşı-
lanan Vali Akkoyun, operasyonda 
sırasında yaralanan Emrullah An-
daç ile bir süre sohbet etti. 

Piyade Uzman Çavuş Emrullah 
Andaç, Irak’ta devam eden Pen-
çe-Kilit Operasyonu’nda terörist-
lerin döşediği EYP’nin patlaması 
sonucu yaralanmıştı. 

Andaç, Ankara’da tamamla-
nan tedavisinin ardından önceki 
gün AK Parti Karaman Milletvekili 

Selman Oğuzhan Eser’in aracı ile 
Karaman’daki baba ocağına geldi. 
n İHA

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yakup Yılmaz 
Huğlu’da, Muhammet C. (17)  de Aksaray’da serinlemek için girdikleri göletlerden sağ çıkamadılar

İki genç gölette boğuldu
Beyşehir ve Aksaray’da serinle-

mek amacıyla gölete giren iki genç 
boğularak hayatlarını kaybettiler. 
Beyşehir’e bağlı Huğlu Mahallesi’n-
de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğ-
rencisi 15 yaşındaki Yakup Yılmaz, 
aynı okulda öğrenim gören arka-
daşlarıyla beraber yerleşim merkezi 
dışında bulunan ve tarımsal sulama 
ile hayvan sulama göleti olarak kul-
lanılan göletin kenarına piknik yap-
maya gitti. Yılmaz, piknik sırasında 
arkadaşlarının uyarısına rağmen 
serinlemek için gölete girdi. Gölet 
sularında biraz açıldıktan sonra Yıl-
maz’ın gözden kaybolması üzerine 
arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 
bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri 

sevk edildi. Konya’dan da dalgıç ekip 
istenmesi üzerine bölgeye Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire-
si Başkanlığı’na bağlı balık adamlar 
gönderildi. Dalgıç ekipleri, kısa süre 
içerisinde kıyıya yaklaşık 10 met-

re mesafede suyun derinliklerinde 
Yılmaz’ın cansız bedenine ulaştı. 
Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan 
gencin cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Beyşehir Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Yakup Yılmaz’ın 
yerleşim merkezinde bir yurtta kal-
dığı, ailesinin ise Meram ilçesine 
bağlı Kaşınhanı Mahallesi’nde ika-
met ettiği öğrenildi. Beyşehir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk 
da, sosyal medya hesabından yap-
tığı paylaşımda taziye dileğinde bu-
lundu. Konuk paylaşımında, “Huğlu 
Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencimiz Huğlu’da 
serinlemek için gölete girince bo-
ğularak vefat etmiştir. Öğrencimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ca-
miamıza sabırlar diliyorum. Mekanı 
cennet olsun” ifadelerine yer verdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Öte yandan Aksaray'da serinlemek 
için gölete giren genç boğuldu. Mu-
hammet C. (17) ile arkadaşları serin-
lemek için merkeze bağlı Ceren kö-
yündeki gölete girdi. Bir süre sonra 
Muhammet C'nin suda çırpınmaya 
başladığını gören arkadaşları, 112 
Acil Çağrı Merkezinden yardım iste-
di. Haber verilmesi üzerine bölgeye 
sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri 
sevk edildi. Jandarma ekiplerinin 
yaptığı arama çalışmalarından so-
nuç alınamayınca Aksaray'dan su 
altı arama kurtarma ekibi çağrıldı. 
Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu 
Muhammet C'nin cesedi göletten 
çıkarıldı. Muhammet C'nin cenazesi, 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi morguna kaldırıldı.
n İHA

Kamyonla kayalıklara çarptı
sürücü olay yerinde öldü

Seydişehir’de kayalıklara çar-
pan kamyonun sürücüsü hayatını 
kaybetti. 

Kemal Duran idaresindeki 
42 CAB 40 plakalı karpuz yüklü 
kamyon freni boşalınca, Seydişe-
hir-Antalya kara yolunun 7. kilo-
metresindeki kaçış rampasında 
kayalıklara çarptı. 

Kazada Duran, olay yerinde 
hayatını kaybetti. Duran'ın cena-
zesi Seydişehir Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. n AA

Yakup Yılmaz

‘Ekiplerimiz her 
mahallede çalışıyor’

Seydişehir Belediyesi ekipleri 
bütün mahallelerde çalışmaları-
na hız kesmeden devam ediyor. 
Başkan Tutal, Seydişehir'de seçim 
vaatlerinde verilen sözlerin bir bir 
yerine getirildiğini, ihalesi yapılan 
projelerin devam ettiğini, asfaltla-
ma, kaldırım, parke yol, yol açma, 
yollara dolgu, asfalt yama, kaldırım 
yapımı ve tamiri, altyapı yenileme 
çalışmaları, Park-Bahçe çalışma-
larını bütün mahallelere yayarak 
Seydişehir’in her mahallesini şan-
tiye alanına çevirdi. Başkan Tutal; 
" 2022 yılı içerisinde programa alı-
nan bütün altyapı ve üst yapı çalış-
maları belediyemizin imkanları se-

ferber edilerek son süratle devam 
etmektedir. Halkımıza layık olmak, 
onların yaşamlarını kolaylaştırmak 
ve şehrimizi modern bir kente dö-
nüştürmek adına çalışmalarımızı 
büyük bir gayret ve titizlikle sür-
dürüyoruz “dedi. Seydişehir Bele-
diyesi olarak kırsal ve merkezde 
bulunan mahallelerde yeşil alan 
çalışmalarının devam ettiğini kay-
deden Başkan Tutal, “çalışmaları-
mız kapsamında kırsal mahallele-
rimizde oluşturduğumuz parkların 
bakım ve onarımları yapılırken, ilçe 
merkezimizde çevre düzenlemesi 
ve yabani otların temizliği de yapıl-
makta’’ dedi. n HABER MERKEZİ

Eş zamanlı 
trafik denetimi

Türkiye genelinde eş zamanlı 
"Motosiklet, Traktör ve Servis Uy-
gulaması" yapıldı. Emniyet Genel 
Müdürlüğünden yapılan açıklama-
ya göre, İçişleri Bakanlığı koordi-
nesinde Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığın-
ca, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte 
veya ikiz plakalı motosiklet, traktör 
ve servis araçlarına yönelik ülke ge-
nelinde eş zamanlı uygulama dü-
zenlendi. Uygulamada, 9 bin 501 
ekipteki 27 bin 564 personel, 7 bin 
304 noktada görev aldı. 

Ekiplerce 175 bin 468 araç 

kontrol edildi, 92 çalıntı ve aranma 
kaydı bulunan araç ile motosiklet 
yakalandı. Ayrıca 1358 araç trafik-
ten men edilirken, 12 bin 184 araca 
idari para cezası uygulandı.

829 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI
Ekiplerce 829 kişiye adli ve ida-

ri işlem yapıldı, aranma kaydı bulu-
nan 314 kişi yakalanırken, 16 kişi 
gözaltına alındı. 

Denetimlerde 2 tabanca, 1 kuru 
sıkı tabanca, 2 mermi/fişek, 1 gram 
eroin, 7,92 gram esrar, 9 bin 200 
makaron ve 4 gram metamfetamin 
ele geçirildi. n AA

2. Aksaray Bisiklet 
Festivali düzenlendi

Aksaray Belediyesince düzen-
lenen 2. Aksaray Bisiklet Festivali, 
"Yeşil Aksaray İçin Pedallıyoruz" 
sloganıyla başladı. 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanı'nda bisiklet-
severlerle bir araya gelen Aksaray 
Valisi Hamza Aydoğdu ve Bele-
diye Başkanı Evren Dinçer, bir 
süre sohbet etti. Bankalar Cadde-
si'nde Dinçer'in startıyla başlayan 
festivalde bisikletçiler Kılıçarslan 
Parkı'na kadar 5 kilometre pedal 
çevirdi. Dinçer, burada yaptığı 
konuşmada, Aksaray'ın güzel-
leşmesi ve çehresinin değişmesi 
için göreve geldikleri günden bu 
yana yoğun çalışma yürüttükleri-
ni söyledi. Kentin "Yeşil Aksaray" 
hüviyetine kavuşması noktasında 
bisiklet yolları ve istasyonları kur-
duklarını belirten Dinçer, şöyle 

konuştu: "11 bisiklet istasyonu ve 
120 bisikletimiz hemşehrilerimize 
hizmet veriyor. Bisiklet kullanımını 
teşvik etmek amacıyla festivalimizi 
yapıyoruz. Kentimizde hem yeşil 
çevrenin desteklenmesi hem de 
çevresel ulaşım aracı olan bisikle-
tin daha fazla kullanılması adına 
çalışmalar yürütüyoruz. Göreve 
geldiğimiz andan bu yana halkı-
mızın bisiklet kullanımı noktasında 
önemli değişimler oldu. Yapımını 
tamamladığımız 32 kilometrelik 
bisiklet yolunun, sayısını da mik-
tarını da daha üst rakamlara çıkar-
tacağız. Aksaray'da bisikleti olağan 
bir ulaşım aracı olarak kullandırt-
mak istiyoruz." Çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiği festivalde, 5 kişiye 
bisiklet hediye edildi.
n AA
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MÜSİAD Konya Şubesine misafir olan Tarım Kredi Bölge Müdür Yardımcısı Seyithan Kartbaba, dünya genelinde yaşanan gıda sıkıntısının, her ülkeyi kendi tedbirini alma-
ya zorladığını belirterek "Türkiye şuanda kendine yeten bir ülkedir. Çiftçimizin daha da çok bilgilendirilmesi ile tarımda daha büyük gelişmeler yakalayabiliriz" dedi

Arz güvenliği sıkıntımız yok
MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-

dan düzenlenen programa misafir 
olan Seyithan Kartbaba, gıdada 
Türkiye’de arz güvenliği sıkıntısının 
olmadığını belirtti. MÜSİAD Konya 
Şubesine misafir olan Tarım Kredi 
Bölge Müdür Yardımcısı Seyithan 
Kartbaba, dünya genelinde yaşanan 
gıda sıkıntısının, her ülkeyi kendi 
tedbirini almaya zorladığını belirt-
ti. Tarımda kendi kendine yeten 
ülkeler arasına girmeyi hedefleyen 
Türkiye’de çiftçiliği özendirmek için 
projeler hazırlandığını ifade eden 
Kartbaba, “Ülkemizin şuanda tarı-
mın üzerinde hassasiyetle duruyor. 
Tarımın önemi daha çok anlaşılma-
ya başlandı ve daha bilinçli tarım 
yapılıyor. Yakından takip ederseniz 
artık okullarda bile tarımın geliş-
tirilmesi ve önemi hakkında bilgi-
lendirmeler ve projeler yapılıyor. 
Devletimiz ve belediyeler bu ko-
nuda önemli zirveler organize edi-
yor” diye konuştu. Küresel anlamda 
buğday arzında ortaya çıkan daral-
ma hakkında değerlendirme yapan 
Kartbaba, “Tahıl endeksi Rusya ile 

Ukrayna’nın çatışması sonrasında 
mart ayında 170 seviyesine kadar 
yükselerek tüm zamanların reko-
runu kırdı. Yeni sezon için Ameri-
kan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta 
açıkladığı ilk tahminlerde, dünya-
nın 2021/22 sezonu kapanış stoğu 
279 milyon ton iken, 2022/23 sezo-

nunda stokun 267 milyon tona düş-
mesi bekleniyor. Hindistan’ın rekor 
üretim beklediği bir sezonda ani 
sıcaklar ile üretiminin düşmesi ve 
ihracatın durdurması, dünya buğ-
day dengesini daha da sıkılaştırmış 
durumda. Hindistan’da yaşananlar, 
iklim değişikliğinin gelecekte değil, 

günümüzde hayatımızı nasıl etkile-
yebileceğine tam bir örnek” dedi.

GLOBAL GIDA KRİZİ ÜLKEMİZ İÇİN 
GEÇERLİ OLAMAZ

Dünya genelindeki su kaynak-
larının yüzde 69’unun tarım için 
kullanıldığını ve bu yüzden tarımda 
ileri teknolojilerinin kullanımının 

kaynakları doğru tüketmek adı-
na hayati önem taşıdığına aktaran 
Kartbaba, “Buğdayın, gıdanın fi-
yatları yükselmeye devam ediyor. 
Ulusal Basın ve medyada benzeri 
görülmemiş bir açlık kriziyle karşı 
karşıya olunduğuna dair haberler 
yayınlıyor. Bu haberler ülkemiz için 
geçerli değil. Türkiye şuanda ken-
dine yeten bir ülkedir. Çiftçimizin 
daha da çok bilgilendirilmesi ile ta-
rımda daha büyük gelişmeler yaka-
layabiliriz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE ARZ 
GÜVENLİĞİ SIKINTISI YOK

Türkiye’de arz güvenliği sıkıntı-
sının olmadığını da belirten Kartba-
ba, “Bazı ülkelerde kuraklığın fazla 
olması, bazı ülkelerde üretimin 
fazla olması, stokların devrinde bir 
miktar sıkıntı çıkarsa da bu dönem-
lerin sona ereceğini düşünüyorum. 
Vahşi sulamanın zararlarını gören 
çiftçilerimiz, artık sulamanın önemi 
noktasında yanlışlıkların farkında. 
Hızlı bir şekilde teknolojik sula-
malara ve damla sulamalara karşı 
yatırımlar ve uygulama arttı” diye 

konuştu.
TÜRKİYE’DE YAĞ KRİZİ OLMAZ
Birçok ülkeye kıyasla son çey-

rekte yüksek bir büyüme perfor-
mansı sergilendiğini vurgulayan 
Kartbaba, “Tedarik zincirindeki 
bozulmalar ve ham madde tedariki 
küresel ticareti etkiliyor. Hububat 
ticaretinde de, dünya un ihracatın-
da da, 4,65 milyar dolarlık payla 
Türkiye uzun yıllardır lider konum-
da. Türkiye’yi hububat ticaretinde 
Almanya ve Özbekistan izliyor. Öte 
yandan, çiftçilerin ayçiçek ekmek 
yerine mısır ekimine yoğunlaşması, 
ayçiçekdeki manipülasyonu tetik-
ledi. Maliyet açısından daha uygun 
olması nedeniyle çiftlerin mısır eki-
mine yönelmesi bu tarz olayları art-
tırdı. Dünyada salgınların piyasaları 
etkilemesi, tedarik zincirlerinin kı-
rılması, Rusya ve Ukrayna krizinin 
çıkması fiyat artışlarında etkili oldu. 
Şuan için ülkemizde hiçbir şekilde 
yağ krizi olmaz. Alınan bazı önlem-
ler kısa süre içerisinde etkisini gös-
terecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Altay, hafızlık öğrencileriyle buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Be-
lediyesi bünyesinde hizmet veren 
Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğiti-
mi alan ve Hafızlık İmam Hatip Or-
taokulu’nu kazanan öğrencilerle bir 
araya geldi. Çocuklara bisiklet hedi-
ye ederek Bilgehanelerin bu konuda 
marka olmasından büyük mutluluk 
duyduğunu belirten Başkan Altay, 
“İnşallah bu çocuklarımızın inşa et-
tiği Türkiye çok daha güçlü olacak. 
Müslümanların zulüm görmediği, 
rahat ettikleri bir dünya oluşacak.” 
Dedi. 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Bilgehanelerde hafızlık ha-
zırlık eğitimi alan ve Hafızlık İmam 
Hatip Ortaokulu’nu kazanan öğ-
rencilerle buluştu. Konya Büyük-
şehir Belediyesi Selahaddin Eyyübi 
Bilgehanesi’nde düzenlenen prog-
ramda çocuklara bisiklet hediye 
eden Başkan Altay, Hafızlık Hazırlık 
Kurslarının geldiği noktayı görmek-
ten büyük mutluluk duyduğunu 
söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ülkeye kazandırdığı 
yeni bir değer olan örgün eğitimle 
birlikte hafızlık yapma fırsatı için 
çocukların yoğun bir yarış içerisinde 
olduğunu kaydeden Başkan Altay, 
“2017’de hazırlık yapan 15 çocu-
ğumuzdan 10’u sınavı kazanmıştı. 

Bu yıl da 120 çocuğumuz kaydoldu 
ve elhamdülillah onlardan 101’i bu 
hakkı kazanmış oldu. Tabi emeğin 
büyük kısmı onlara ve ailelerine ait 

ama Bilgehanelerimizin bu konuda 
marka olmasından büyük mutluluk 
duyuyorum.” diye konuştu. Baş-
kan Altay konuşmasına şöyle de-

vam etti: “Sloganımız da çok güzel. 
‘Bir hafız yetişir bir nesil değişir.’ 
İnşallah bu çocuklarımızın inşa et-
tiği Türkiye çok daha güçlü olacak. 
Dünyanın neresinde bir mazlum 
Müslüman varsa sıkıntı içinde. İn-
şallah bu çocuklarımızın inşa etti-
ği dünyada Müslümanların zulüm 
görmediği, rahat ettikleri bir dünya 
oluşacak. Buna inanıyoruz. Rabbim 
yollarını açık etsin. Tabii zor bir yol-
culuğa başlanıyor. Bu aslında bir 
başlangıç. Tüm anne ve babalara da 
teşekkür ediyorum. Allah sizlerden 
razı olsun. Böyle bir sünneti devam 
ettiriyorsunuz. İnşallah çocukları-
mızın hepsi hafızlığı kazanarak aynı 
zamanda Türkiye’nin en iyi okulla-
rında okuyarak Türkiye’nin yarınla-
rını inşa edeceklerHafızlık Projesi” 
kapsamında 2017 yılından bu yana 
hafız yetiştirme programı uygulayan 
Bilgehaneler, projede 291 öğrenciyi 
hafızlık okullarına hazırladı ve bun-
lardan 250’sini Hafızlık İmam Hatip 
Ortaokullarına yerleştirerek önemli 
bir başarıya imza attı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin Atabey Gençlik 
Projesi çatısı altında şehrin çocukla-
rına hizmet veren Bilgehaneler, 4. 
sınıftan 8. sınıfa kadar milli-manevi 
eğitimler, ders destek programları, 
atölye ve etkinlikler düzenliyor.
n HABER MERKEZİ

Teneke ustası mesleğini 
40 yıldır sürdürüyor

Konya’da dedesinden ve ba-
basından gelen teneke ustalığı-
nı devam ettiren Recep Yılmaz, 
mesleğinde son kuşak olarak 40 
yıldır saca şekil veriyor.

Konya’nın Sarayönü ilçesin-
de dedesinden babasına devam 
eden tenekecilik mesleğine 40 yıl 
önce merak üzerine başlayan 59 
yaşındaki Recep Yılmaz, 20 met-
rekarelik dükkanında son kuşak 
olarak devam ediyor. Yıllardır se-
verek yaptığı işine sabahın erken 
saatlerinde dükkanına gelerek 
başlayan Yılmaz, mesleğinin son 
kuşağı olarak yıllardır tenekeye 
şekil vererek geçimini sağlıyor. 
Tenekeyi, tasarladığı farklı ürün-
lere dönüştürmek için elde kesip 
babasından kalan mekanik ma-
kinelerde şekillendiren ve tama-
men el işçiliğiyle birleştiren Recep 
Yılmaz, “Mesleğe ilk başlamamız 
1982 yılında babamın civa iş-
letmesinden emekli olmasından 
sonra kendi iş yerini açmasıyla 
bizim bu mesleğe olan merakı-
mızla başladık. Bu zaman zarfında 

Endüstri Meslek Lisesi mezunu-
yum, teknik resim bilgilerim var. 
Ondan dolayı da meslekte hiçbir 
yabancılık çekmedim. Askerden 
sonra ise 8 ay kadar dökümde 
çalıştım. Baktım alacağımız para 
bizi tatmin etmeyince kendi işi-
mize döndük. İşimizde 1982’den 
beri devam ediyoruz. Şimdi bizim 
bu meslekte yapınca zevk alırsın. 
Yani sadece sac olarak alırsın, onu 
kesersin, kıvırırsın, bükersin, şekil 
verirsin. İnsan yaptığı işten biraz 
zevk alması lazım, yani yıllardır 
bu şekilde devam ediyoruz. Mes-
leğin ise arkadan yetişeni yok ma-
alesef” dedi. Müşterilerinin istek 
ve ihtiyaçlarına göre üretiminin 
şekillendiğini dile getiren Yılmaz, 
“Sacla ilgili işte bizim Konya civarı 
tarım ekipmanlarına mazot hu-
nisi, radyatör deliklerinin tamiri, 
semaver, soba borusu, ibrik, kuş 
suluğu, tavuk yemliği, fırın tavası, 
mangal, su oluğu, huni ve ızgara 
gibi sacla ilgili her şeye şekil veri-
rim” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ



ZAYİ
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Muhammed Mehdi 

El Hac Ahmed
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ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR VE
FORKLIFT 

OPERATÖRÜ
                          ALINACAKTIR

Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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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

MOBILYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HIZAR 
MAKINELERI KULLANABILEN 

ELEMAN ALINACAKTIR
                   (1 KIŞI)
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* CNC TORNA 
OPERATÖRÜ

* CNC İŞLEME 
MERKEZİ 

OPERATÖRÜ 
ARIYORUZ

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE;

0332 342 10 70 -  0332 239 10 86 - 87

3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 
Selçuklu/KONYA

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÖKTAŞLAR ZÜCCACIYE SAN.TIC.LTD.ŞTI  
BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

NETSIS  PROGRAMINI 
BILEN BAY, BAYAN 

MUHASEBE PERSONELI

ŞÖFÖR 
(SRC , PSIKOTEKNIK BELGELERI OLAN)

HIZLI IŞ 
TEMPOSUNA UYUM 

SAĞLAYABILECEK 
DEPOCU 

A L I N A C A K T I R .

ADRES: FEVZI ÇAKMAK MH. ADANA ÇEVRE 
YOLU CD. NO:38 KARATAY/KONYA

+90 332 345 11 17

 MÜRACAATLAR 
      ŞAHSEN YAPILACAKTIR      
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Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının üst üste üç gün binin altında seyretmesiyle şehir içi toplu taşı-
manın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu kaldırıldı

Maskesiz sosyal hayat
Ülke genelindeki tüm açık ve ka-

palı alanlarda 8 Eylül 2020'de zorun-
lu hale gelen maske takma uygula-
masının 629 gün sonra toplu taşıma 
araçlarında da kaldırılmasıyla sosyal 
hayat tamamen "maskesiz" oldu. 
Maske zorunluluğu sadece hasta-
nelerde uygulanacak. Türkiye'de ilk 
Kovid-19 vakasının tespit edildiği 
11 Mart 2020'nin ardından virüsün 
hızla yayılması sonucu sokağa çıkma 
kısıtlaması, kafe ve restoranların ka-
patılması, toplu etkinliklerin durdu-
rulması, uzaktan eğitime geçilmesi 
gibi birçok karar alındı. 

Hayatı direkt etkileyen kısıtla-
ma kararlarının yanı sıra virüsün 
yayılımını önleyebilmek için uygu-
lanmaya başlanan maske, sosyal 
mesafe ve hijyen tedbirleri, günlük 
alışkanlıkları tümüyle değiştirdi. 
Mayıs 2020'den itibaren vaka sayı-
larına göre bazı illerde uygulanmaya 
başlanan maske takma zorunluluğu, 
8 Eylül 2020'de ülke genelinde, ko-
nutlar dışındaki tüm açık ve kapalı 
alanları kapsar hale geldi. Bu tarih-
ten sonra günlük hayatın ayrılmaz 
bir parçası olan maskeler cadde ve 
sokaklar, park ve bahçeler gibi açık 
alanlar ile toplu taşıma araçları, alış-
veriş merkezleri ve iş yerleri gibi 
tüm kapalı mekanlarda takılmaya 
başladı.

MASKE ZORUNLULUĞU İLK AÇIK 
HAVADA SONLANDIRILDI

İlk olarak 2 Mart 2022'de açık 
havada kaldırılan maske takma 
mecburiyeti, kapalı ortamlarda ise 
havalandırma ve mesafe kuralına 
göre uygulanmaya başladı. Günlük 
vaka sayısının 2 binlere kadar düş-
mesinin ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da 
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriy-
le yaptığı açıklamada, kapalı me-
kanlardaki maske takma zorunlu-

luğunun sonlandırıldığını açıkladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunlu-
luğun toplu taşıma araçları ve sağlık 
kuruluşlarında da iptal edilmesi için 
vaka sayısının binin altına inmesinin 
bekleneceğini bildirdi.

 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA 
ZORUNLULUK KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
günlük vaka sayısının 3 gün üst üste 
binin altında olması durumunda, 
toplu taşıma araçlarındaki maske 
zorunluluğunun sona erdirileceğini 

duyurdu. Kovid-19 vaka sayılarının 
arka arkaya üç gün binin altında 
seyretmesinin ardından Koca, dün, 
maske takma mecburiyetinin toplu 
taşıma araçları için de sonlandırıldı-
ğını açıkladı. Şehir içi toplu taşıma-
nın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi 
şehirler arası seyahatlerde de maske 
zorunluluğu kaldırıldı. Böylece ülke 
genelinde 629 gün sonra sosyal ha-
yat tamamen maskesiz oldu. Mas-
ke zorunluluğu uygulaması sadece 
hastanelerde devam edecek. n AA

Çumra Yörükleri'nden  
yağmur ve  şükür duası

Çumra Havalesi Yörük Köy-
leri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, Çumra- Lille mevkiinde 
'yağmur ve şükür duası' programı 
gerçekleştirdi. 

Çumra'da Yörük Köyleri olarak 
bilinen; İnli, Yörükcamili, Kuzucu, 
Dinlendik, Okçu, Arıkören, Eren-
tepe köylülerinin kurduğu Çumra 
Havalisi Yörük Köyleri Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Dernek Yöne-
timi, ilgili köy muhtarları, sulama 
kooperatifleri başkanları ve ha-
yırsever köylülerin destekleriyle 
düzenlendi.  Sarıkeçili konar-gö-
çer Yörüklerin geçiş güzergahı da 
olan Lille Mevkiinde düzenlenen 

programa Panko Birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Erko-
yuncu, Çumra Protokolü, Konya, 
Çumra ve civar köylerden gelen 
yaklaşık 3500 kişi katıldı. Orga-
nizasyonda, sabah saatlerinden, 
program sonuna kadar gelenek-
sel etli pilav ikram edildi.  Çumra 
Müftülüğünce görevlendirilen din 
adamlarının ve köy imamlarının 
katılımıyla Kur'an-ı Kerim okun-
du. Verilen vaazdan sonra öğle 
namazı kılındı. Misafirlerin Yara-
dana el açarak "amin" dedikleri 
program 'şükür ve bereket' dua-
sıyla son buldu.
n HABER MERKEZİ
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Konya’da işçi olarak çalıştığı 
fabrikadan ayrılan girişimci kadın, 
annesi ile birlikte evlerinin bahçesi-
ne kurduğu tandırda yöresel güdük 
böreği ve ekmek üretmeye başladı. 
Anne ve kızı yöresel lezzetin tanın-
masını istiyor. Konya’nın Sarayönü 
ilçesi Ladik Mahallesi'nde yaşayan 
bir çocuk annesi Emine Külahlı, 2 
yıl önce işçi olarak çalıştığı fabrika-
daki işini bırakarak annesi Hatice 
Külahlı ile tandır ekmeği ve yöresel 
güdük böreği yapmak için kolları sı-
vadı. Bahçelerine yaptıkları toprak 
tandırda ekmek ve börek yapma-
ya başlayan anne ve kızı, ilk olarak 
ürünlerini komşuları ve çevre ilçele-
re gönderdi.

"HAYAT KOŞULLARI BENİ BU İŞİ 
YAPMAYA SEVK ETTİ"

Annesiyle birlikte taş fırın yap-
tıklarını ve bir buçuk yıldır geçi-
mini buradan sağladığını anlatan 
Emine Külahlı, “Bu ürünler bizim 
çocukluğumuzdan beri yediğimiz 
lezzetler. Bunları küçükken annem 
bize yapardı. Ladik’e özgü bir lez-
zet. Hayat koşulları beni bu işi yap-
maya sevk etti ve aklıma böyle bir 

şey geldi. Başka işlerde çok çalıştım 
ama evden bir kazanç sağlamayı 
çok istedim. Yaptığımız yöremize 
ait lezzeti hem herkese ulaştıralım 
hem tanıtalım hem de para kazana-
lım şeklinde düşündüm. Çok şükür, 
şimdilik küçük çaplı da olsa müş-
terilerim var ama ümit ediyoruz ki 
şehir dışına da ulaşalım. Konya ve 
ilçelere ulaşıp bu lezzeti tattıralım. 
Şimdi bizim yaptığımız bu ürünler 

sadece Ladik’e özgü. Konya’mızda 
birçok çeşit var çörek ekmek olarak 
ama bu güdük dediğimiz lezzet fes-
leğenli, haşhaşlı sadece buraya özel. 
Çok fazla da bilinmiyor, orijinali bu 
fesleğenli. Bunu tanıtmayı çok isti-
yorum” dedi.

"İLK HEDEFİM OĞLUMU 
OKUTMAK İSTİYORUM"

Annesi ve oğlunun desteği ile 
kendi işini kuran Emine Külahlı, “İlk 

hedefim oğlumu okutmak istiyo-
rum, daha iyi yerlere gelsin. İkinci 
hedefim ise kendi işimi büyütmek. 
Bir dükkan hayalim var, projelerim 
var hayalini kurduğum. Hayalimde-
ki dükkanın bile ismi hazır projele-
riyle birlikte ama sonuç olarak im-
kanlar kısıtlı. Önceliğim hayallerimi 
gerçekleştirmek. Kahvaltı mekanı 
veya yöresel ürünlerin bulunduğu 
bir mekan benim hayalim. Bütün 
Konya’mızın yöresel lezzetleri ola-
cak şekilde. Farklı farklı ilçelerdeki 
lezzetleri bir arada toplayarak bunu 
sunmak istiyorum. Bizim yaptığımız 
ürünler odun ateşinde piştiği için 
bu lezzet oluyor. İnsanlar artık bu 
tür eski köy lezzetlerini arıyor. Bu 
ürünlerin yanında birkaç ürün daha 
var, bu lezzetleri alan bir daha alıyor 
beğenerek” şeklinde konuştu. Anne 
ve anneannesinin ürettiği ekmek ve 
börekleri satmak istediğini söyleyen 
Emine Külahlı’nın oğlu 13 yaşındaki 
Çağatay Öz, “Boş vakitlerimde an-
neme yardım ediyorum ve bundan 
sonra da sürekli yardım edeceğim. 
Ben de buradan harçlığımı çıkartı-
yorum” diye konuştu. n İHA

Konya’da lojistik firmaları aracı-
lığıyla farklı illere silah gönderileceği 
ihbarını alan Kom Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, 3 farklı ile gönderilmek 
üzere çorapların içine gizlenerek 
kargolanan 60 adet tabanca ve 80 
adet şarjörü ele geçirerek 4 kişiyi 
gözaltına aldı. Konya Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü Ekipleri silah kaçakçılığı 
yapılacağı ihbarı üzerine harekete 
geçti.  Silah kaçakçılarına yönelik 
yapılan operasyonda, lojistik şirketi 
aracılığıyla Adana iline gönderilmek 

üzere çorapların içine gizlenerek ço-
rap kutusu şeklinde kargolanan 30 
adet tabanca ve tabancalara ait 30 
adet şarjör, İzmir iline gönderilmek 
üzere kargolanan 20 adet tabanca 
ve 40 adet şarjör, Antalya iline gön-
derilmek üzere kargolanan 10 adet 
tabanca ve 10 adet şarjör, toplamda 
60 adet tabanca ve 80 adet şarjör ele 
geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 
gözaltına alınan 4 şüpheli emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi.
n HABER MERKEZİ

İşçi iken bahçesine kendi işini kurdu

Çorapların içinden cephanelik çıktı!

8 yıl önce eşini kaybeden Huriye Türkmen, varlıklarıyla mutlu olduğu 26 ve 29 
yaşındaki doğuştan zihinsel engelli iki oğlunun yanından bir an olsun ayrılmıyor 

Kendini engelli 
oğullarına adadı

Konya'da, 56 yaşındaki Huriye 
Türkmen, yıllardır iyi bir eğitim 
almaları ve hayattan kopmamaları 
için çabaladığı doğuştan zihinsel 
engelli iki çocuğunun üzerine tit-
riyor. Huriye Türkmen, oğulları 29 
yaşındaki Ahmet'in yüzde 50 ve 
26 yaşındaki Alihan'ın ise yüzde 
70 zihinsel engelli olduğu belirle-
nince hayatını onlara göre düzen-
ledi. Türkmen, eşi Halit Türkmen 
çalıştığı için oğullarıyla tek başına 
daha çok ilgilenmek zorunda kaldı. 
Evlatlarının iyi bir eğitim almaları 
ve hayattan kopmamaları için ça-
balayan Türkmen, 8 yıl önce eşini 
kaybedince sorumluluğu katlandı. 
Anne Huriye Türkmen, çocukla-

rının durumunu ilk öğrendiğinde 
kabullenemediğini ancak bu sü-
reci bir süre sonra atlattığını söy-
ledi. Oğullarının her zaman diğer 
çocuklardan farklı davrandığını 
anlatan Türkmen, "Çocuklarımın 
iletişimleri kötüydü. İlk başta onla-
rın durumunu kabullenemediğim 
için eğitimlerini de doğal olarak 
aksatmış oldum. Benim hayattaki 
en büyük pişmanlığım da bu oldu. 
Durumu kabullendikten sonra 
yapılması gerekenleri öğrendim. 
Seminerlere gittim, eğitimlere ka-
tıldım. Hiç durmadan mücadele 
ediyorum. Allah'ın izniyle sonuna 
kadar çocuklarımın arkasındayım." 
diye konuştu. Türkmen, eşini kay-

bettikten sonra çocuklarının hem 
annesi hem de babası olduğunu 
belirterek, şöyle konuştu: "Eşimi 
iş kazasında yaralandı, bir yıl yo-
ğun bakımda yattı. Tek başıma 
hem oğullarımla hem eşimle ilgi-
lendim. Oğullarımı okula bırak-
tıktan sonra bahçede beklediğim 
de onlarla derse girdiğim de oldu. 
Yıl sonu karne verileceği zaman 
öğretmenler, 'Sana da bir karne 
verelim.' derdi. Benim karnem ço-
cuklarımdı. Büyük oğlum babası 
vefat ettikten bir yıl sonra engelli 
kadrosundan memur oldu. Küçük 
oğlum da Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Özel Gençler Mehter Takı-
mı'nda görevli. Hasta olsam da her 

gün onları gidecekleri yere götürü-
yor, getiriyorum. Allah'ım evlatla-
rıma hayırlı, sağlıklı uzun ömürler 
versin." Eğitimlerle ve anne sevgi-
siyle çocuklarındaki korku, endişe, 
öfke gibi sorunları büyük ölçüde 
çözdüklerine değinen Türkmen, 
onları topluma kazandırmak için 
çok çalıştığını, sonunda başarılı ol-
manın mutluluğu içinde olduğunu 
kaydetti. Benzer durumdaki aile-
lere zaman kaybetmeden durumu 
kabullenerek çözüm arayışına gir-
meleri tavsiyesinde bulunan Türk-
men, her insanın engelli adayı 
olduğunun unutulmaması gerek-
tiğini söyledi.
n AA

Beyşehir'de leyleklerin 
gün batımı güzellikleri 

SGK'den özel hastanelerle
ilgili yeni düzenleme 

Beyşehir'de elektrik direkle-
rinde sıralı yuva yapan leylekler, 
gün batımıyla güzel görüntüler 
sergiliyor. Beyşehir-Şamlar Ma-
hallesi yolu üzerindeki sürücü 
eğitim pisti kenarındaki yüksek 
gerilim hattının geçtiği elektrik 
direklerinde yuvalanan leylek-
ler, yiyecek olarak çevredeki ekili 

buğday tarlalarının yanı sıra ya-
kınlardaki evsel katı atık merke-
zinden de istifade ediyor. Gün 
içerisinde yuvalarına da yiyecek 
taşıyan leylekler, gün batımıyla 
yuvalarına dönüyor. Gün batımın-
da yuvalarında olan veya yuvaya 
dönmek için uçan leylekler güzel 
görüntüler oluşturuyor. n AA

Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK), bazı özel hastanelerin ku-
rumla sadece belli branşlarda 
yaptığı anlaşmaların kaldırılma-
sına ilişkin düzenlemeyle tüm 
vatandaşların tüm sözleşmeli 
hastanelerden tüm branşlarda 
eşit bir şekilde hizmet almasının 
sağlandığını bildirdi. SGK'den ya-
pılan açıklamada, Kurumun hali-
hazırda 875'i kamu, 135'i üniver-
site ve 1419'u özel olmak üzere 
toplam 2 bin 429 sağlık hizmeti 
sunucusuyla yaptığı sözleşme-
lerle ülke çapında vatandaşların 
sağlık hizmetlerine kesintisiz bir 
şekilde erişiminin sağlandığı be-
lirtildi. Söz konusu 1419 özel sağ-
lık hizmeti sunucusundan sadece 
24'ünün kısmi branş/sağlık hiz-
meti sözleşmesi olduğuna işaret 
edilen açıklamada, bu sağlık ku-
ruluşlarına başvuru oranının ise 
özel sağlık hizmeti sunucularına 
yapılan başvuruların yalnızca yüz-
de 1'ine tekabül ettiği bildirildi. 
Kısmi branş anlaşması bulunan 
hastanelerde sadece kardiyoloji, 
kardiyovasküler cerrahi, tıbbi on-
koloji, radyasyon onkolojisi, doku 
organ nakli, acil ve hiperbarik 
oksijen tedavisi branşlarında su-
nulan tedavilerin SGK tarafından 
karşılandığı belirtilen açıklamada, 
bu hastanelerle diğer branşlarda 
anlaşma olmadığı için vatandaş-
larda mağduriyet yarattığı kayde-
dildi.Konuyla ilgili bir düzenleme 
yapıldığı ifade edilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi:"Yapılan dü-
zenlemeyle vatandaşlarımızın 
başvurduğu sağlık hizmeti sunu-
cusunda ihtiyacı olan tüm branş-
larda tetkik, tahlil ve tedavilerini 

almaları sağlanmış olup sağlık 
hizmetlerine erişiminde yaşanan 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. Kısmi branş anlaş-
malarının kaldırılmasıyla özellikle 
kemoterapi hastalarının mağdur 
olacağı şeklinde basında çıkan 
haberler gerçeği yansıtmamakta 
olup mevcut SGK sözleşmeleri 
gereğince, bahse konu hastane-
lerin sözleşmelerini devam ettir-
mek istememesi durumda dahi 
yatarak tedavileri devam eden 
hastalar ile belirli bir program 
dahilinde devam eden fizik te-
davi, kemoterapi, radyoterapi, 
diyaliz gibi sağlık hizmetleri SGK 
tarafından karşılanmaya devam 
edecektir. Kısmi branş anlaşma-
larının kaldırılmasında hedef, bu 
hastanelerle olan sözleşmelerin 
feshi değil tüm vatandaşlarımı-
zın tüm sözleşmeli hastanelerden 
tüm branşlarda eşit bir şekilde 
hizmet almasını sağlamaktır." 
Sözleşmeleri devam eden sağlık 
hizmeti sunucularının 7 Haziran 
2022'ye kadar başvuru yapması 
halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 
2022'den itibaren geçerli sayıla-
cağı belirtilen açıklamada, "Bahse 
konu süre, sözleşmenin kesintisiz 
devam etmesi konusunda önce-
ki yıllarda da uygulanan rutin bir 
uygulama olup SGK ile anlaşma 
yapmak isteyen tüm hastaneler, 
süre sınırlaması olmaksızın SGK 
ile sözleşme yapabilmektedir. Do-
layısıyla 7 Haziran 2022'den son-
ra müracaat eden sağlık hizmeti 
sunucularının da sözleşmeleri, 
sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren geçerli sayılacaktır." ifa-
desi kullanıldı. n AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Sanat ikliminin yurdumuzun dört bir yanında hissedilmesi için Diyarbakır, İzmir, Konya ve 
Çanakkale’de ‘Kültür Yolu Festivali’ düzenleyeceğiz. Biz dünyayı, resimle, müzikle, sinemayla, romanla, sevgiyle ve şiirle güzelleştireceğiz.’ dedi

Konya’da ‘Kültür Yolu Festivali’
İlk kez düzenlenen Başkent 

Kültür Yolu Festivali, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy'un katılımıyla Ankara Resim 
ve Heykel Müzesindeki özel açılış 
programıyla başladı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Er-
soy, programda yaptığı konuşma-
da, sanatçının sesinin daha fazla 
duyulduğu bir dünyada barışın, 
kardeşliğin ve adaletin sesinin 
daha fazla çıkacağı değerlendir-
mesinde bulundu. Kovid-19 salgı-
nı nedeniyle insanlığın zor günler 
geçirdiğine işaret eden Ersoy, "Biz 
dünyayı, resimle, müzikle, sine-
mayla, romanla, sevgiyle ve şiir-
le güzelleştireceğiz. Bu nedenle 
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 
ülkemizde tam anlamıyla bir kül-
tür sanat seferberliği başlatmış 
durumdayız. Sanatçılarımızın se-
sinin ülkemizin dört bir yanında 

duyulması, dünyaya yankılanma-
sı adına desteklerimizi artırdık." 
dedi. Başkentin kültür ve sanat 
hayatına çok önemli katkılar sağ-
layacak, şehrin farklı noktalarında 
kültürün ve sanatın etkisini hisset-
tirecek Başkent Kültür Yolu Festi-

vali'ni de başlattıklarını söyleyen 
Ersoy, festivalin, Ankara'nın, tarihi 
ve güncel kültür zenginliklerine 
canlılık katmak ve sahip olduğu 
kültürel mirası dünya vitrinine 
taşımak üzere hayata geçirildiğini 
söyledi. Festival kapsamında ger-

çekleştirilecek etkinliklerle ilgili 
bilgileri de paylaşan Ersoy, dün-
yaca ünlü  Festival kapsamında 
1939'dan beri kesintisiz olarak de-
vam eden Devlet Resim ve Heykel 
Yarışması ödül töreni için de bir 
araya geldiklerini anımsattı. Ersoy, 

75. Devlet Resim ve Heykel Ya-
rışmasında, heykel, özgün baskı, 
seramik ve resim alanında başarı 
elde eden sanatçıları da tebrik etti. 
İstanbul'la başladıkları kültür yolu 
festivaline, Ankara ile devam et-
tiklerini belirten Ersoy, "Bu sanat 

ikliminin yurdumuzun dört bir 
yanında hissedilmesi için ekimde 
Diyarbakır'da da Kültür Yolu Fes-
tivali düzenleyeceğiz. Daha sonra 
İzmir, Konya ve Çanakkale'de de 
etkinlikleri sürdüreceğiz." diye 
konuştu. Şehirlerin gelişmesine 
önemli katkılar sağlayacak festi-
valler sayesinde şehirlerin marka 
değerine katkı sağlamayı amaç-
ladıklarını aktaran Ersoy, kültür 
ve turizmi birbirinden ayırmanın 
artık mümkün olmadığını, bu an-
layışla uluslararası standartlarda 
kültür sanat altyapıları oluştura-
caklarını dile getirdi. Ersoy,  Ba-
kanlık olarak kültür ve sanat ha-
yatına her alanda katkı sağlamaya 
devam edeceklerini ve şehirlerin 
dünya kentleriyle rekabetinde 
yeni avantajlar elde etmesi adına 
desteklerini artıracaklarını bildirdi. 
n AA

Temiz havası, buz gibi kar sula-
rının beslediği akarsuları ve yılın bu 
zamanlarında doğaya apayrı renk 
katan çiçekleriyle Konya’nın Toros 
Dağları üzerine kurulu Hisarlık yay-
lasında adeta görsel şölen yaşanıyor. 
Antalya ile Konya sınırında yer alan 
yaklaşık 1900 rakımlı Hisarlık yayla-
sı, karların erimesiyle oluşan akarsu-
lar çevresindeki yemyeşil arazilerde 
açan düğün çiçekleri ile adeta sarıya 
boyandı. Her sene yerli ve yabancı 
yüzlerce ziyaretçi ağırlayan yayla, 
doğasever ve fotoğraf tutkunları için 
de seyrine doyumsuz manzaralar 
sunuyor. İlkbaharın gelişi ve ha-
vaların ısınması ile birlikte yaylaya 
göçen köy sakinleri hem temiz ha-
vanın tadını çıkarıyor hem de doğal 

ve ekonomik yöntemlerle hayvanla-
rını taze meralarda otlatıyor.Yaylayı 
ziyarete gelen Ayşe Barış yaylayı 
daha önce sadece fotoğraflarda gör-
düğünü ve çok etkilendiğini söyledi. 
Fransa’da doğup büyüdüğünü belir-
ten Barış, “Yaylaya sırf bu çiçekleri 
görmek için geldik. Daha önce bu 
mevsimde hiç gelmemiştim. İlk defa 
geliyorum. Normalde resimlerde 
gördüğüm için mutlaka canlı gör-
mek istedim. Sakinliği, yeşil doğası 
ve insanları ile hepsi güzel. Doya 
doya geziyoruz, bol bol fotoğraf çe-
kiyoruz. Tanıdık akrabalarla mer-
habalaşıyoruz. Buranın havası daha 
temiz. O temiz havayı hissediyoruz. 
Fransa’da şehirde yaşadığımız için 
farkı görebiliyoruz. Gökyüzünden 

belli zaten. Ne kadar doğma büyü-
me Fransa’da olsak da, illa ve mutla-
ka cennet vatanımız Türkiye” dedi. 
Hisarlık yaylası sakinlerinden Şera-
fettin Zorlu ise, havaların ısınmaya 
başlamasıyla yaylaya göçün başla-
dığını söyledi. Yaylacılığın kendisine 
dededen kalma olduğunu belirten 
Zorlu, “Bizler yaylasız yapamayız. 
Yaylaya ilk çıkanlardan ve son gi-
denlerden biriyim. Haftada 1-2 gün 
pazar ihtiyacı için Bozkır ilçesine gi-
deriz. Diğer her zaman yayladayız. 
Burası bizim için dinlenme tesisleri 
gibi, yazlık gibi bir yer oldu. Ziyarete 
gelip giden arkadaşlarımız oluyor. 
Sohbet edip, yaylanın keyfini sürü-
yoruz” şeklinde konuştu. Doğa hari-
kası Eğrigöl’ün geçiş noktası olduğu 

ve yabancı turistlerin de ilgisini çek-
tiğini anlatan Zorlu, şunları kaydetti: 
“Buranın havası çok güzel. Rakım 
yaklaşık 1900 civarında. Mayıs ayı-
nın sonuna gelmemize rağmen şu 
karşımızdaki Sinekkıran Dağında 
metrelerce kar var. Derelerimizde 
sular coşuyor, çiçekler yeni yeni açı-
yor. Köylerimizde yağmursuzluktan 
sıkıntı yaşanıyor ama buralarda o 
tehlike yok. Bu yaylayı herkese tav-
siye ederim. Böyle bir yayla böyle bir 
hava, şu mevsimde kar içinde başka 
nerde var? Böyle bir yer bulunmaz. 
Yabancı turistler bazen motorla ge-
liyor, Dedemli yaylası üzerinden 
Eğrigöl’e gidiyor. Orada birkaç gün 
kamp yapıp Antalya’ya geçiyorlar.”
n İHA

Yaylalarda bahar güzelliği

Tuz Gölü’nde yonca üretimi
Türkiye'nin en önemli yonca 

üretim merkezlerinden Aksaray'da, 
267 bin dekar alanda gerçekleştiri-
len üretimden yüksek rekolte bek-
leniyor. Tuz Gölü Havzası'nda üre-
timi yapılan yoncada bu sezon ilk 
hasatta yüksek verim üreticinin yü-
zünü güldürdü. İl Tarım ve Orman 
Müdürü Bülent Saklav, kentte yem 
bitkisi yoncanın hasadına başlandı-
ğını söyledi. Tuz Gölü Havzası'nda 
üretildiği için yoncanın mineral ve 
protein oranının çok yüksek oldu-
ğunu anlatan Saklav, hayvanların 
kaba yem ihtiyacının karşılandığını, 
Türkiye'nin 81 iline yonca gönder-
diklerini dile getirdi. 

Saklav, yoncanın süt hayvancı-
lığı işletmelerince yüksek protein 
değeri dolayısıyla tercih edildiğini 
belirterek, "Geçen yıl 267 bin dekar 
alanda 2 milyon ton yonca üreti-
miyle Türkiye'de ikinci sırada yer 
aldık. 

Ülkemizdeki yonca üretiminin 
yüzde 10'unu tek başına Aksaray 
karşılıyor. Yoncanın her biçiminde 
dekara 1-2 ton arası yeşil ot olarak 
yonca alıyoruz." diye konuştu. He-
deflerinin yakın zamanda rekolteyi 
2,5 milyon tona çıkartmak olduğu-
nu dile getiren Saklav, "Ortalama 
yılda 4-5 biçim yapılıyor. Hastalık 
veya bir başka zararlımız da yok." 
ifadelerini kullandı.

 Üretici Recep Yapılcan ise Tuz 
Gölü Havzası'nda 4 bin dekar arazi 
işlediklerini söyledi. Yonca, buğ-

day, şeker pancarı ve mısır gibi 
ürünler başta olmak üzere ağırlıklı 

hububat ekimi yaptıklarını belirten 
Yapılcan, şöyle konuştu: "500-600 

dekar alanda yonca tarımı yapıyo-
rum. Yonca hayvanlar için olmazsa 
olmazlar arasında yer alıyor. Yağış 
ve havalar bu yıl çok iyiydi, yüksek 
rekolte bekliyoruz. Biz yoncaları-
mızı sadece suluyoruz, gübre falan 
kullanmıyoruz. Biçildikten sonra 
kurumaya alıyoruz. 

Yapraklarının dökülmemesi 
için gece tırmık yapıyoruz. Yine 
gece yaprakları dökülmeyecek şe-
kilde balyalıyoruz. Her 40 günde 
bir biçim yapıyoruz. 50'ye yakın 
işçi çalıştırıyorum. İşçi bulmakta da 
güçlük çekiyoruz. 'İş bulamıyoruz' 
diyenlere kapımız her zaman açık, 
gelsinler tarım alanında istihdam 
edelim."
n AA

Tütün yetiştirmek için yılda
3,5 milyon hektar yok ediliyor

Dünya genelinde 1,3 milyar 
sigara kullanıcısının yüzde 80'in-
den fazlası düşük ve orta gelirli ül-
kelerde yaşarken her yıl tütün ye-
tiştirmek için yaklaşık 3,5 milyon 
hektar alan yok ediliyor. Sigara 
kullanımı ve pasif içiciliğin sağlığa 
zararları konusunda farkındalık 
yaratmak ve bireyleri sigarayı bı-
rakmaya teşvik etmek için her yıl 
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 
olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) öncülüğünde orga-
nize edilen günün bu yılki teması 
"Tütünün çevremize tehdidi". Bu 
yıl düzenlenen küresel kampan-
ya; ekimi, üretimi ve dağıtımın-
dan yaydığı toksik atıklara kadar 
bütün tütün döngüsünün yıkıcı 
çevresel etkisi hakkında toplumu 
bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kam-
panya ayrıca, tütün endüstrisinin, 
ürünlerini çevre dostu olarak pa-
zarlayarak daha çekici hale getir-
me yönündeki çabalarını gözler 
önüne sermeyi hedefliyor. Tütün 
üretiminin olumsuz çevresel te-
sirleri endişe verici boyutlara ulaş-
tı. Her yıl dünya genelinde tütün 
yetiştirmek için yaklaşık 3,5 mil-
yon hektar alan yok ediliyor. İnsan 
sağlığına verdiği zararın yanı sıra 
tütünün üretimi yeryüzündeki su, 
fosil yakıt ve metal kaynakların 
daha hızlı tükenmesine yol açıyor. 
Zira tütün tedarik zincirinin ve sa-
tışının küreselleşmesi nedeniyle 
tütün endüstrisi yoğun biçimde 
ulaşım yöntemlerini kullanmak 
durumunda kalıyor. Dünya gene-
linde her yıl düzgün atılmayan 4,5 
trilyon sigara izmaritinin ürettiği 
zehirli atık havaya, suya ve top-
rağa salınıyor. DSÖ'nün verilerine 
göre, dünyada her yıl 8 milyon-
dan fazla kişi tütün ürünü kulla-
nımına bağlı hastalıklar nedeniyle 
yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin 
7 milyon kadarı doğrudan siga-
ra kullanımı nedeniyle meydana 
gelirken, 1,2 milyonu ise sigara 
kullanmayan ancak pasif içicilikle 

sigaraya maruz kalınması yüzün-
den gerçekleşiyor. İnsan hayatını 
birçok açıdan olumsuz etkileyen 
sigara kullanımı, dünyada tek ba-
şına en önemli ölüm nedenlerin-
den biri olarak öne çıkıyor. Sigara 
kullananların yarısına yakını bu 
alışkanlıklarından kaynaklı ne-
denlerden hayatını kaybediyor. 
Dünya genelinde 1,3 milyar tü-
tün kullanıcısının yüzde 80'inden 
fazlası düşük ve orta gelirli ülke-
lerde yaşıyor. DSÖ'ye göre dünya 
genelinde 30 yaş ve üstü ölümle-
rin yaklaşık yüzde 12'sine sigara 
kullanımı neden oluyor. DSÖ'nün 
Kasım 2021'de yayımladığı "Siga-
ra kullanımının yaygınlığına iliş-
kin eğilimler 2000-2025" başlıklı 
raporunda, sigara kullanımının 
Afrika ve Doğu Akdeniz bölgele-
ri dışında dünya çapında giderek 
azaldığı görülüyor. Afrika ve Doğu 
Akdeniz'de ise sigara kullanımı 
son yıllarda aynı oranda seyredi-
yor. Dünya genelindeki tüm er-
keklerin yüzde 36,7'sinin ve ka-
dınların ise 7,8'inin tütün ürünleri 
kullandığı verilere yansıyor. Ra-
porda, 2020 yılında 15 yaşından 
büyük bireyler baz alındığında 
sigara kullanımının en yoğun ol-
duğu bölge yüzde 25,3 ile Avrupa 
olarak öne çıkıyor. Avrupa'da er-
keklerin yüzde 32,9'u, kadınların 
ise yüzde 17,7'si sigara içiyor. Batı 
Pasifik bölgesi ise sigara kullanımı 
yüzde 24,6. Bu bölgede ağırlıklı 
olarak erkekler sigara kullanıyor. 
Erkeklerin yüzde 46,4'ü, kadınla-
rın da yüzde 2,8'i sigara alışkanlı-
ğına sahip. Doğu Akdeniz bölgesi 
yüzde 18,6 ile sigara kullanımının 
yoğun olduğu bölgelerden biri. 
Doğu Akdeniz'de erkeklerin yüz-
de 33'ü, kadınların ise yüzde 4,2'si 
sigara kullanıyor. Kuzey ve Güney 
Amerika'da sigara kullanımı oranı 
yüzde 16,3. Amerika kıtasında er-
keklerin yüzde 21,3'ü kadınlarınsa 
yüzde 12,3'ü sigara içiyor. 
n AA
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin sahip olduğu arşivlerin dünyanın önde gelen arşivlerinden biri olduğunu söyledi

‘Bilginin devamlılığı 
önemli bir güçtür’

Cumhurbaşkanlığı Devlet Ar-
şivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sa-
hip olduğu arşivlerin dünyanın önde 
gelen arşivlerinden biri olduğunu 
söyledi. Ünal, "Keykubat Yolunda 
Göl Medeniyeti Kültür ve Sanat Et-
kinliği" kapsamında Beyşehir Bele-
diyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde 
düzenlenen "Göl Medeniyetinde 
Bir Şehir: Beyşehir" konulu panele 
konuşmacı olarak katıldı. Osmanlı 
Devleti'nin bugün 40'dan fazla ül-
kenin hakimiyet kurduğu bir coğ-
rafyaya sahip olduğunu hatırlatan 
Ünal, "Yani bugün şöyle düşünün, 
200 sene önce Bulgaristan diye dev-
let yoktu, Sırbistan diye bir devlet 
yoktu, Ukrayna yok, Arap coğrafya-
sındaki hemen hemen hiçbir devlet 
yok. Bu coğrafya tamamen Türk 
devleti tarafından, Osmanlı devleti 
tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla bu 
devletler kendi tarihlerini araştırmak 
için Türkiye'ye gelmek zorundalar." 
diye konuştu. Ünal, 8 ülkeyle arşivler 
arası işbirliği anlaşması imzaladık-

larını dile getirerek, Türkiye'nin ar-
şivcilik tecrübesinden faydalanmak 
istediklerini anlattı. Türkiye'nin arşiv 
kapsamı açısından dünyada ilk 5'te 
yer aldığını vurgulayan Ünal, şöyle 
devam etti: "Muazzam bir arşivimiz 
var ama, aması var. Yani biraz tari-
himizden şöyle olaylara bakmamız 
gerekiyor. Osmanlı Devleti her şeyin 
kaydını tutmuştur. Bu kayıtlar bugün 

milyonlarla ifade ediliyor. Bakın ara-
dan geçen 600-700 yıllık bir süreç 
ve bunlar milyonlarla ifade ediliyor. 
İstanbul Kağıthane'deki Osmanlı Ar-
şivi Külliyesi için 100 milyon dolarlık 
yatırım yapıldı. Bugün en mükem-
mel şekilde o vesikalar korunuyor. 
Yaklaşık adeti 95 milyon belge. Tas-
nif bitmeden net rakamı veremem 
ama bugün yaklaşık 80 milyonun 

tasnifini bitirdik, hamdolsun hepsini 
dijital ortama aldık. Mesele onu oku-
mak, tahlil etmek değerlendirmek."

"BILGININ DEVAMLILIĞI 
ÇOK ÖNEMLI BIR GÜÇTÜR"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Yeniçağ Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru 
da arşiv kayıtlarının önemine dikkat 
çekti. Erdoğru, "Bilginin devamlılığı 
çok önemli bir güçtür, arşivler de bu 
açıdan çok önemlidir. Önemli olan, 
bu tür yerel idarecilerin veya eği-
timcilerin bu bilgileri nesilden nesile 
aktarmasında aktif olmalarıdır. Bu-
nun için belediye başkanları ve siyasi 
parti temsilcileri gibi şehrin, o bölge-
nin ileri gelenlerinin kültüre, eğitime 
değer vermeleri gerekir. Bu paradan 
daha önemli bir konudur." ifadesini 
kullandı. Panelin ardından "Göl Me-
deniyeti" fotoğraf ve sanat sergisi 
açıldı. Sergide, uluslararası fotoğraf 
sanatçısı Reha Bilir'in "Bizim Beyşe-
hir Fotoğraf Sergisi"ndeki çalışmalar 
da davetlilerin beğenisine sunuldu.
n AA

2022-2023 av bölgeleri 
ve türleri belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Merkez Av Komisyonunun 2022-
2023 dönemine ilişkin kararları, 
Resmi Gazete'nin mükerrer sa-
yısında yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, yaban hayvan-
larının biyolojik gelişimlerinde ik-
limsel olarak oluşan bölgesel fark-
lılıklar dikkate alınarak avlanma 
bölgeleri, türler, avlanma süreleri 
ve limitleri belirlendi. Bıldırcın ve 
üveyik avı, Ege, Doğu Akdeniz, 
Batı Akdeniz, Marmara, İç Ana-
dolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı 
Karadeniz bölgelerinde 20 Ağus-
tos'ta başlayacak. Aynı bölgelerde 
(bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı 
keklik ve çil keklik avı ise 15 Eylül 
2022- 8 Ocak 2023 arasında ya-
pılabilecek. Söz konusu bölgeler-
de, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, 
boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar 
ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, el-
mabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, 

kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, 
öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı 
ise 15 Ekim'de başlayacak ve 5 
Mart 2023'te sona erecek. Alakar-
ga, küçük karga, ekin kargası, leş 
kargası, karabatak ve saksağan 
avı 20 Ağustos başlayacak ve 5 
Mart 2023 kadar devam edecek. 
Yaban tavşanı, ada tavşanı ve tilki 
avı 15 Ekim 2022- 8 Ocak 2023, 
yaban domuzu ve çakal avı ise 
20 Ağustos 2022-19 Şubat 2023 
arasında yapılabilecek. Bir avcı 
gün içerisinde, 10'dan fazla bıl-
dırcın, 3'er adetten fazla üveyik, 
kara tavuk, öter ardıç, sakarca 
ve karabatak, 4'ten fazla tahtalı, 
6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten 
fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 
4'ten fazla sakar meke avlayama-
yacak. Söz konusu süreler içinde 
çarşamba, cumartesi, pazar ve 
resmi tatillerde (idari tatiller de 
dahil) avlanmak serbest olacak. 
n AA

BAŞSAĞLIĞI
Emekli İmam Hatip, 

Fatih Kuran Kursu emekli  hocalarından
 

Hafız 
Melek 

KOCABAŞ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,  

ailesi ve yakınlarına  
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Emekli İmam Hatip, Fatih Kuran Kursu emekli  hocalarından 
Hafız Melek Kocabaş 82 yaşında vefat etti.

Hafız Melek Kocabaş 
dualarla defnedildi

Emekli İmam Hatip, Fatih Ku-
ran Kursu emekli  hocalarından Ha-
fız Melek Kocabaş 82 yaşında vefat 
etti. 

Merhum Hafız Melek Koca-
baş’ın cenazesi dün öğle namazına 
müteakip Mehmet Yapıcı Cami-
i’nde kılınan cenaze namazının ar-
dından dualarla İstiklal Mezarlığına 
defnedildi. 

Kocabaş ailesini acı günlerinde 
sevenlerinin ve yakınlarının yanı 
sıra Hafız Melek Kocabaş’ın öğ-
rencileri yalnız bırakmadı. Kocabaş 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti.  

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Hafız Melek Kocabaş’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN



Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyo-
nu (TFF) Başkanlığı'na aday olduğunu bildirdi.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, 
futbol ailesinin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği 
görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını be-
lirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının demokratik ve 
şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini 
çok önemsediğini aktaran Büyükekşi, şunları 
kaydetti:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla 
ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla gö-
rüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler 
sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk 

futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere bir-
çok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu 
yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla 
Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde 
başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türki-
ye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak 
ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir 
kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi 
işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol 
camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

TFF'de Başkan Nihat Özdemir'in istifasının 
ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağa-
nüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor halter 
takımından önemli başarı

Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası 25-28 Mayıs ta-
rihleri arasında Giresun'da gerçekleşti. 3 gün süren şam-
piyonaya 438 sporcu katıldı. Konyalı sporcular, şampiyo-
naya Konyaspor Halter Takımı olarak 7 sporcu 2 antrenör 
katılım sağladı. Sporculardan 55 kiloda Fatih Kılıç, gümüş 
madalya 40 kiloda Niyazi Avcı bronz madalya 65 kiloda 
Yusuf Dönerkaya bronz madalya kazandı. Müsabakaya 
katılan diğer sporcular ise; 

Süleyman Gürocak 5.
Yiğithan Eroğlu 6.
Mustafa Said Kurt 8.
İsmail Hakkı Güneş 7. olarak şampiyonayı tamamladı.
Konuyla alakalı Konyaspor Akademi’nin resmi sosyal 

medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüze bü-
yük gurur yaşatan sporcularımızı tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.” denildi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U17 
finallere veda etti

Elit U17 Gelişim Ligi Finalleri çeyrek final maçında 
Konyaspor U17, Galatasaray’a 1-0 yenilerek elendi. An-
kara Esenboğa Spor Tesislerinde oynanan mücadelenin 
ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelenin 68. dakikasındaki 
gole engel olamayan bir topu direkten dönen yeşil-beyaz-
lılar, yakaladığı fırsatları da değerlendirmeyince sahadan 
1-0 mağlup ayrıldı ve finallere veda etti. n SPOR SERVİSİ
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Selçuklu Belediyespor gözünü
Türkiye Şampiyonluğu’na dikti

Karatay’da Oryantiring
heyecanı yaşandı 

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
U18 Futbol Takımı, Türkiye Şampi-
yonasında son dört takım arasına 
önemli bir başarıya imza attı

Konya Şampiyonu olarak U18 
Türkiye Futbol Şampiyonasına 
katılan ve 1.Kademe maçların-
dan lider olarak çıkan Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Türkiye 
Şampiyonası’nda Konya’yı başa-
rılı bir şekilde temsil etmeye de-
vam ediyor. Kütahya’da yapılan 
2.Kademe müsabakalarından da 
namağlup lider olarak dönen Sel-
çuklu Belediyespor Türkiye Şampi-
yonasında son dört takım arasına 
kalarak önemli bir başarıya imza 
attı. 2.Kademe müsabakalarının 
ilk maçında Manisa temsilcisi 
Salihli Belediyespor’la karşıla-
şan Mavi-Beyazlılar sahadan 4-0 
galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz 
ikinci karşılaşmasında ise İzmir 
temsilcisi Buca Efelerspor’u 5-0’lık 
skorla geçerek 2.kademe finaline 
yükseldi. Finalde bir başka İzmir 
temsilcisi Güzeltepe Spor’la kar-
şılaşan Selçuklu Belediyespor ra-
kibini 3-0 mağlup ederek Türkiye 
Şampiyonasında son dört takım 
arasına kalmayı başardı. Türkiye 
Şampiyonasının final müsabaka-
ları Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından belirlenecek olan tarih 
ve şehirde oynanacak.

PEKYATIRMACI: GENÇ 
SPORCULARIMIZI 
TEBRİK EDİYORUM

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, karşılaşma 
sonrası sporcu ve antrenörleri 
tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, 
“9 ay boyunca çalışan, 40’a yakın 
maça çıkan ve hedefini Türkiye 
Şampiyonluğu olarak belirleyen 
Selçuklu Belediyespor Kulübü U18 
Futbol Takımımız, Türkiye Şampi-
yonasında son dört takım arasına 
kalmayı başardı. Sporcularımızı 
ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, 
kupayı Konyamıza getireceklerine 

yürekten inanıyorum” ifadelerini 
kullandı.

ALKAN: SPORCULARIMLA 
GURUR DUYUYORUM

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Futbol Takımı Başantrenörü Recep 
Alkan, karşılaşma sonrası yaptı-
ğı açıklamada “Sezon başından 
bu yana futbolcularımızla birlikte 
hedefimizi Türkiye Şampiyon-
luğu olarak belirledik. Şimdi bu 
hedefimize sadece iki maç kaldı. 

Sporcularımızın bugüne kadar 
göstermiş olduğu performansla 
gurur duyuyorum. İnşallah devamı 
da gelecek ve kupayı Konya’mıza 
getireceğiz. Bizlere güzel imkânlar 
sunan ve çok büyük destekler ve-
ren Selçuklu Belediye Başkanımız 
Ahmet Pekyatırmacı başta olmak 
üzere Selçuklu Belediyespor Kulüp 
yönetimimize teşekkür ediyorum” 
dedi.
n SPOR SERVİSİ

Karatay Belediyesi ve Türkiye 
Oryantiring Federasyonu Konya İl 
Temsilciliği işbirliğiyle “19 Mayıs 
Oryantiring Koşusu” düzenlendi. 
Milli Mücadele'nin 103’üncü yılına 
özel olarak gerçekleştirilen ve bü-
yük bir heyecana sahne olan yarış, 
343 bin 300 metrekarelik alanıyla 
Konya’nın en büyük parklarından 
birisi olan Karatay Şehir Parkı’nda 
oluşturulan özel haritada koşuldu.

Karatay Şehir Parkı bu hafta 
sonu; harita yardımıyla yön bulma-
yı içeren ve zamana karşı yapılan 
bir spor olan Oryantiring koşusuna 
ev sahipliği yaptı.

Karatay Belediyesi ve Türkiye 
Oryantiring Federasyonu Konya İl 
Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleş-
tirilen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı” haftası-
na özel olarak yapılan “19 Mayıs 
Oryantiring Koşusu”, büyük heye-
cana sahne oldu.

KARATAY’DA 2 GÜN 
BOYUNCA ORYANTİRİNG 

HEYECANI VARDI
343 bin 300 metrekarelik ala-

nıyla Konya’nın en büyük parkla-
rından birisi olan Karatay Şehir 
Parkı’nda oluşturulan özel haritada 
koşulan yarış, tüm kategorilerinde 
toplamda 165 sporcunun katılımıy-
la gerçekleştirildi. İki gün süren 
yarışlar sonunda dereceye giren 
sporcular ise madalyalarını düzen-
lenen törenle aldı.

Oryantiring sporu ve Karatay 
Şehir Parkı’nda Karatay Belediye-
si’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 
“19 Mayıs Oryantiring Koşusu” 
hakkında bilgi veren Türkiye Or-
yantiring Federasyonu Konya İl 
Temsilcisi İsmail Özmen, Oryan-
tiring sporunun harita yardımıyla 
yön bulmayı içeren ve zamana 
karşı yapılan bir spor dalı olduğu-
nu söyledi.

ORYANTİRİNG’İ 7’DEN 70’E 
HERKES YAPMALI

Farklı arazi koşullarında ya-

pılabilse de genellikle ormanlık 
arazide yapılması tercih edilen Or-
yantiring’in 8 yaşından 70 yaşına 
kadar her yaş grubundan insanın 
yapabildiği bir spor dalı olduğunu 
aktararak; “Bu spor, yapanlara çok 
büyük bir özgüven kazandırıyor. 
Öte yandan sporcularımız çocukla-
rımız doğayla bütünleşerek doğay-
la barışık hale geliyorlar. Sporcu-

larımızın farklı ve hızlı bir şekilde 
düşünme yeteneği kazanmasını 
sağlayan bu spor dalını herkese 
öneriyorum. Bugünkü 19 Mayıs 
Oryantiring Koşumuzu da Karatay 
Belediyemizin katkılarıyla ger-
çekleştirdik. Bu vesileyle Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı. n SPOR SERVİSİ
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Özgökçen ve Ağaoğlu’ndan
Ahmet Çalık’ın ailesine ziyaret 

Konya Store merkeze geliyor 

‘Amacımız başarıyı sürdürebilmek’

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Trabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği elim trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan ve 2021-2022 
Sezonu'na adı verilen futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesini ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette, Başkan Fatih Özgökçen ve Trabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Çalık’ın annesi Nurhan Çalık, babası Ali Çalık ve kardeşi 
Emir Çalık ile bir süre sohbet etti. Ziyaret, Ahmet Çalık'ın ailesine verilen 
hediyeler ile sona erdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk kupasını ve Ahmet 
Çalık’ın ailesine götürürken Fatih Özgökçen ile Ağaoğlu, Çalık ailesine 
tekrardan başsağlığı dileklerini iletti. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, taraftarların lisanslı ürünlere 
daha da kolay ulaşabilmesi adına çarşı bölgesine bir Konya Store daha 

açmayı düşünüyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu, Kent Plaza ve No-
valand Alışveriş Merkezi’nde Konya Store bulunurken Yeşil-Beyazlı yönetim, 
çarşıya da bir mağaza açacak. Konya’yı ziyarete gelen kişilerin ve Konya’nın 

merkezi olarak kabul edilen Zafer Meydanı, Alaeddin Tepesi ve Bedesten 
Çarşısı civarına uygun bir yer bulunması durumunda Konyaspor yöne-

timi bir Konya Store daha açmayı planlıyor. n SPOR SERVİSİ

Mali disiplinden taviz yok!
Konyaspor’da transfer çalışmaları yoğun bir tempoda devam ederken, bu hafta içerisinde takıma dahil olacak ve takımdan ayrılacak bazı isim-

lerin netleşmesi bekleniyor. Bu sezon kadro yapılanmasına erken başlayan Yeşil-Beyazlılar, kampa kadar transferleri tamamlamak istiyor. 
Kendi oyuncularına taliplerin yanı sıra transfer edilecek oyunculara da odaklanan Konyaspor yönetimi, mali disiplinden taviz vermeyecek

RRPPSS

Spor Toto Süper Lig’de geride 
kalan sezonu üçüncülükle tamam-
layan İttifak Holding Konyaspor, 
yeni sezon adına kolları sıvadı. 
Haziran ayının üçüncü haftasında 
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’n-
de toplanacak olan Yeşil-Beyazlılar, 
2022-2023 sezonun startını ve-
recek. Gelecek sezon Süper Lig, 
UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda mücadele edecek 
olan Konyaspor, transfer konusun-
da oyuncu yelpazesini geniş tutarak 
gelecek vadeden kaliteli oyunculara 
yönelmiş durumda. Oyuncu İzleme 
Komitesi uzun süredir çalışmalarını 
sürdürürken gerek Türkiye’den ge-
rekse de yurtdışından oyuncular 
yönetimin raporuna sunuldu. Ye-
şil-Beyazlı yönetim listede yer alan 
oyunculara tekliflerini iletirken 10 
gün içerisinde temsilcimizin birkaç 
transferi daha noktalaması bekleni-
yor. Şu ana dek sadece Bruno Paz’ı 
kadroya dahil eden Anadolu Kartalı, 
takımdan ayrılacak oyuncularında 
yerini doldurmak adına adımlarını 
sağlam atmak istiyor. 

AMİR VE ABDÜLKERİM’İN 
TALİPLERİ ARTIYOR

Konyaspor’un başarılı futbol-
cuları Amir Hadziahmetovic ve 
Abdülkerim Bardakcı’nın taliplileri 
artıyor. Amir için Udinese ve An-
derlecht, Boşnak oyuncu için ta-
kibini sürdürürken Konyaspor’un 
beklentilerini karşılayacak bir teklif 
henüz kulübe ulaşmadı. Bunun 
yanı sıra Süper Lig’in dikkat çe-
ken stoperlerinden Abdülkerim 
Bardakcı için Trabzonspor’da dev-
reye girdi. Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Trabzonspor’da Abdülkerim 
için Konyaspor ile temasa geçer-
ken Yeşil-Beyazlı yönetim takasta 
oyuncu istemiyor. Direkt olarak 
bonservis bedeli isteyen Kon-
yaspor, en yüksek fiyatı veren ekip-
le masaya oturmak istiyor. İddiaya 
göre Fenerbahçe, Konyaspor’a 5 
milyon Euro önerirken, Beşiktaş 
ise 2 milyon 600 bin Euro + Salih 
Uçan’ı önerdiği öğrenildi. Bazı Av-
rupa kulüpleri de Abdülkerim için 
nabız yoklarken önümüzdeki gün-
lerde her iki oyuncunun da trans-
ferlerinin noktalanması planlanıyor.

YA AHMET OĞUZ YA CEBRAİL
Konyaspor, Nejc Skubic’in 

futbolu bırakmasından sonra sağ 
bek arayışlarını sürdürürken o 
bölgeye yerli oyuncu düşünüyor. 

Yeşil-Beyazlılar, takımlarında söz-
leşmeleri sona eren Ahmet Oğuz 
ve Cebrail Karayel ikilisinden bir 
karar vermeyi düşünüyor. Cebrail 
için Ankaragücü ve Galatasaray’ın 
da devrede olduğu bilinirken Kon-
yaspor oyuncuya teklifini ileterek 
beklemeye geçti. Öte yandan Si-
vasspor ile sözleşmesi sona eren 
Ahmet Oğuz da Anadolu Kartalı’nın 
sağ bek adaylarından biri oldu. 
Konyaspor’un iki oyuncudan bi-
rini kadroya dahil etmesi kuvvetle 
muhtemel olarak görünüyor.

KAZIMCAN LİSTEDE
UEFA Avrupa Konferans Ligi'n-

de mücadele edecek Konyaspor, 
transferde genç isimlere yöneldi. 
Yeşil-Beyazlıların, Süper Lig'den 
düşen Altay'ın 19 yaşındaki sol 
beki Kazımcan Karataş için 600 
bin Euro’luk teklif yaptığı öğrenil-
di. İzmir ekibi ile kontratı 2026'da 
bitecek Kazımcan, geçen sezon 
25 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. 
Genç oyuncuyu, Trabzonspor ve 
Beşiktaş başta olmak üzere Süper 
Lig’den birkaç takım ile Avrupa’dan 
da bazı kulüpler kadrosuna kat-
mak isterken Konyaspor, devre 
arasında Çaykur Rizespor’dan 
sezon sonuna kadar kiraladığı Al-
berk Koç’u yeni sezonda kadroda 
düşünmeme kararı aldı. Gelecek 
sezonda 3 kulvarda mücadele ede-
cek Konyaspor, Guilherme Sitya’yı 
yedekleyecek ve gelecek vadeden 
bir genç sol beki kadrosuna katma-
yı hedeflerken çalışmalarını sürdü-
rüyor.

MALİ DİSİPLİNDEN 
TAVİZ VERMEYECEK

Sezon başında maliyeti olduk-
ça az olan oyuncuların takıma dahil 
eden Konyaspor yönetimi, mali 
anlamda kulübü zora sokmazken, 
önemli bir başarı yakaladı. Sezo-
nu üçüncü sırada tamamlayan 
Yeşil-Beyazlılarda sezon başında 
transfer edilen oyuncular göster-
dikleri performansla parladı. Bu 
transfer döneminde de uygun 
maliyette oyunculara yönelen Kon-
yasporlu yöneticiler, teknik direktör 
İlhan Palut’un raporu doğrultusun-
da ilerleyecek. Önümüzdeki sezon 
3 kulvarda mücadele edecek olan 
temsilcimiz, alternatifli bir kadroyu 
kurmayı hedeflerken maliyeti dü-
şük olan ve takım oyununu benim-
seyen isimlere yönelecek. 
n İLHAN ATLI

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Öz-
gökçen, bir spor kanalının canlı yayınına bağlana-
rak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sezon 

değerlendirmesi yapan Özgökçen, Esasında 
üçüncülüğü beklemiyorduk. Takım sonuna kadar 

mücadele etti. Amacımız ve hedefimiz bunu 
sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

Transferin gözdesi haline gelen Abdülkerim Bar-
dakcı hakkında konuşan Özgökçen, “Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı 
sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan da teklif 
var. Abdülkerim ile gurur duyuyoruz. Konyaspor 

için en iyi kararı vereceğiz.” dedi.
Kampa kadar tüm transferleri noktalamak idtedik-
lerini belirten Başkan Özgökçen, “18 Haziran’a ka-

dar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. İlk etapta 
sağ bek bölgesine transfer yapacağız. Abdülkerim’in 

durumuna göre stoper oyuncusu almayı düşünüyoruz. 4 
ya da 5 oyuncu ile transfer dönemini kapatmayı planlı-

yoruz.” şeklinde konuştu. Gelecek sezon UEFA Konferans 
Ligi’nde gruplara kalabilmek adına ön eleme oynayacak olan 

Konyaspor’da Başkan Özgökçeni “UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 
başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Öte yandan teknik direktör İlhan Palut ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan 
Özgökçen, “İlhan Palut ile iyi bir uyumumuz var. Uzun yıllar devam etmek 

istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı. n SPOR SERVİSİ




