
Konya'dan 7 firma
ilk 500'de yer aldı!

Şehrin Hafızası’nın 
3. cildi tamamlandı 

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2021 yılında Türki-
ye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı fir-
maları tebrik KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile KSO Başkanı Memiş 
Kütükçü, yaşanan olumsuzluklara rağmen Konya’nın üretim ve 

istihdam sağladığına dikkat çekti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Yenigün Gazetesi'nin ücretsiz Kültür Sanat ilavesi Şehrin 
Hafızası 3.Cildi tamamlandı. Şehrin Hafızasını hazırlayan 

Gazeteci Sadık Gökce, Şehrin Hafızası 3. Cildini Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a takdim etti.  

n HABERİ SAYFA 5’TE

Hadim’de özel sergi LGS sınavı pazar günü

 Hadim’de atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşya-
ların yer aldığı sergi açıldı. Sergide el emeği ürünler 

büyük beğeni topladı. n HABERİ SAYFA 13'TE

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencile-
rine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamın-
daki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 

okulda yapılacak. n HABERİ SAYFA 14'TE

KARATAY DÖNÜŞÜM 
ÖDÜLÜNÜ KAPTI

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
GERİLEDİ

ECDAT GELENEĞİNİ
SÜRDÜRÜYOR

Karatay Belediyesi “7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel 
Dönüşüm Kongresi’nde ödüle layık görüldü. Başkan 
Kılca, kentsel dönüşümde her zaman yerinde hareket 

ettiklerini açıkladı. n HABERİ SAYFA 3'TE

Türkiye'de yıllık ortalama yeni konut talebi 800 bin 
adede yaklaşırken, son yıllarda arz sayısı 550 binlerde 

seyrediyor. n HABERİ SAYFA 11'DE

16 yılda Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle 50 caminin 
iç süslemesini yapan nakkaş Mustafa Ören: “İstifade 

ettiğimiz yer ecdadımızdır. Selçuklu ve Osmanlı 
sanatını en iyi şekilde harmanlıyorum” dedi.

n HABERİ SAYFA 13'TE

Öğrenciler 
Beyşehir’i gezdi
n HABERİ SAYFA 7'DE

Kılıçdaroğlu 
Konya’ya geliyor 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Lise öğrencileri 
iyilikte yarışıyor 
n HABERİ SAYFA 11'DE

81 ilde fidanlar 
dikilecek!

Miras operasyonu: 
143 gözaltı kararı

Düğünde drifte, 
36.500 TL ceza

Bakan Kurum, 81 ilde fidanlar 
dikileceğine işaret ederek, 
“Onlarla birlikte toprağa ilk 
fidanları buluşturacak, ilk can 
suyunu vereceğiz. Onların 
mutluluğuna hep birlikte şahit 
olacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kaçak kazılarda bulunan tarihi 
eserlerinden haksız kazanç 
elde eden suç grubuna yö-
nelik, Konya merkezli 38 ilde 
gerçekleştirilen Miras Operas-
yonu'nda 143 şüpheli hakkında 
gözaltı kararı verildi.
n HABERİ SAYFA 6'DA

Ereğli’de düğünde drift atan 
araçların görüntülerinin sosyal 
medyaya düşmesi üzerine 
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü 
çalışma başlattı. Drift attığı tes-
pit edilen 4 araca toplam 36.500 
TL ceza işlemi uygulandı.
n HABERİ SAYFA 6'DA

• www.konyayenigun.com
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AR-GE şehriyiz!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akıllı şehircilik adına ASELSAN ile iş birliği yürüt-

tüklerine dikkat çekerek, “Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi
‘BAZI ZİHNİYETLER RAHATSIZ OLUYOR’

Pandemi nedeniyle ara verilen ‘Güle 
Oynaya Camiye Gel’ projesinin devam 
edeceğini dile getiren Altay, “Sabah na-
mazına gelen çocuklarımıza 46 bin bisiklet 
dağıtmıştık. Evlatlarımıza yine camiye 
geldikleri zaman bisikletlerini hediye 
edeceğiz inşallah. Fakat bizim bu değerli 
projemizden rahatsız olanlar bazı çevreler 
var. Bizler bu odakların niye rahatsız duy-
duklarını çok iyi biliyoruz. Bu zihniyet yeni 
bir şey değil” dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

‘HEDEF YERLİ VE MİLLİLİK’
Akıllı şehirler planlamaları kapsamında 
ASELSAN ile iş birliği yürüttüklerini 
kaydeden Altay, “Konya’yı bir teknoloji 
üssü haline getirmek istiyoruz. Büyük-
şehir olarak, bilim, teknoloji, inavasyon 
alanında ciddi çalışmalarımız var. 
ASELSAN iş birliğinde Konya’nın akıllı 
şehirle ilgili planlamasını yapıyoruz. 
Burada asıl hedefimiz akıllı şehircilik 
konusunda yerli ve milli standartlar 
oluşturmak” ifadelerini kullandı. 

2.KONYA
KAHVE & ÇİKOLATA FESTİVALİ

3-4-5 HAZİRAN 2022
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akıllı şehircilik adına ASELSAN ile iş birliği yürüttük-
lerine dikkat çekerek, “Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi

‘Akıllı Şehir Konya’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin 
bu yıl içinde yaptığı faaliyetleri barın-
dıran bir basın toplantısı düzenledi. 
Mevlâna Kültür Merkezi’nde konu-
şan Başkan Altay, Konya için yapılan 
hizmetlerin önemine değinerek, ça-
lışmaların şehir adına hızlı bir şekilde 
devam edeceğini hatırlattı.  Başkan 
Altay, pek çok konu başlığına değin-
di. 

‘CAMİLER ÇOCUKLARIMIZA 
CIVIL CIVIL OLACAK’

Birçok proje gerçekleştirdiklerini 
ve bundan büyük memnuniyet duy-
duklarını kaydeden Altay, çocukların 
ülkenin geleceği olduğunu belirte-
rek, onları geleceğe hazırladıklarını 
ifade etti. ‘Güle Oynaya Cami’ye gel 
projesinin devam edeceğine işaret 
eden Altay, milli ve manevi değer-
lerin önemli olduğuna işaret ederek, 
“Konya İl Müftülüğü ile organize et-
tiğimiz Güle Oynaya Camiye gel pro-
jesinde sabah namazına gelen çocuk-
larımıza 46 bin bisiklet dağıtmıştık. 
40 gün camiye gelen çocuklarımıza 
bisikletini takdim etmiştik. Pandemi 
nedeniyle ara vermek zorunda kaldı-
ğımız bu projemizin kaldığı yerden 
devam edeceğini belirtmek isteriz. 
Evlatlarımıza yine camiye geldikleri 
zaman bisikletlerini hediye edeceğiz 
inşallah. Fakat bizim bu değerli pro-
jemizden rahatsız olanlar bazı çevre-
ler var. Biz bu odakları çok iyi biliyo-
ruz. Bizler bu odakların niye rahatsız 
duyduklarını çok iyi biliyoruz. Bu zih-
niyet yeni bir şey değil. Bizler bu tep-
kilere daha öncede defalarca şahit 
olduk ve tecrübe ettik. Ama her ne 
olursa olsun haklı davamızdan hiçbir 
zaman vazgeçmedik. Hayırlı olan bu 
yoldan ayrılmayacağız. Güle Oynaya 
Camiye gel projemiz ile camilerimiz 
çocuklarımızla beraber yine cıvıl cıvıl 
olacak. Bu konuda bizlerden destek-
lerini esirgemeyen tüm vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyoruz. Bu Konya 
için önemli bir projedir” dedi. 
‘ASELSAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPYORUZ’

Akıllı şehirler planlamaları 
kapsamında ASELSAN ile iş birli-
ği yürüttüklerini kaydeden Altay, 
“Konya’yı bir teknoloji üssü haline 
getirmek için yoğun bir şekilde ça-
lışıyoruz. Büyükşehir olarak, bilim, 
teknoloji, inavasyon alanında ciddi 
çalışmalarımız var. ASELSAN işbir-
liğinde Konya’nın akıllı şehirle ilgili 
planlamasını yapıyoruz. Burada asıl 
hedefimiz akıllı şehircilik konusunda 
yerli ve milli standartlar oluşturmak 
ve bunları daha da geliştirmektir. 
Yaptığımız bu çalışma diğer şehirle-
re de inşallah örnek olacak ve akıllı 
şehircilik konusunda yerli ve milli 
uygulamalar artacaktır. Aynı za-
manda bu çalışmaları Türk Dünyası 

Belediyeler Birliği çatısı altında da 
paylaşmayı ve pazarlamayı planlı-
yoruz. Konya olarak çok yoğun gün-
ler geçiriyoruz. Aynı gün içinde çok 
sayıda programa ev sahipliği yapı-
yoruz. Neredeyse organizasyonlara 
yetişemiyoruz. Bu yoğunluk yoru-
cu gibi görünse de aslında bereketi 
de beraberinde getiriyor. Özellikle 
pandemi sebebiyle yapamadığımız 
ulusal ve uluslararası organizasyon-
ları şimdi bir bir hayata geçiriyoruz. 
Bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, 
sanatçılarla, sivil toplum kuruluşla-
rıyla ve hemşerilerimizle sürekli bir 
araya geliyoruz” diye konuştu. 

‘TEKNOLOJİYE ÖNEM VERİYORUZ’
Gelişen teknoloji ile beraber akıl-

lı şehirciliğin önemine dikkat çeken 
Altay, “Bu konuda çağın gereklerine 
uygun bir şekilde hareket etmeliyiz. 
Konya’yı teknoloji üssü haline getir-
mek için göreve geldiğimizden beri 
birçok önemli çalışmayı ilimize ka-
zandırdık. Akıllı şehirler uygulama-
larımız ülkemizdeki diğer şehirlere 
ve dünyadaki diğer yerlere öncülük 
etmiş ve örnek olmuştur. Teknoloji 
Endüstri Bölgesi’nde yer tahsisini 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı ASELSAN Konya Silah Sis-
temleri Fabrikası’nın Türkiye'nin 
ihtiyacı olan savunma sistemlerini 
üretmeye devam etmektedir. Bu-
nunla beraber akıllı şehirler ile ala-
kalı planlamalarda yapıyoruz. Yerli 
teknolojiler ile bunları hayata daha 

da çok geliştireceğiz. Burada asıl he-
defimiz akıllı şehircilik konusunda 
yerli ve milli standartlar oluşturmak. 
Akıllı şehircilik alanında yerli bilgi bi-
rikimi ile planlamaları yerli teknoloji 
odaklı hayata geçirmek. Yaptığımız 
bu çalışma diğer şehirlere de inşal-
lah örnek olacak ve akıllı şehircilik 
konusunda yerli ve milli uygulama-
lar artacaktır. Böylece ekonomiye ve 
istihdama da önemli katkı sağlamış 
olacağız. Aynı zamanda yaptığımız 
bu çalışmaları Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği (TDBB) çatısı altında da 
paylaşmayı ve pazarlamayı planlı-
yoruz. Şu an yüzde 80 oranında ta-
mamladığımız bu projede kapsayıcı 
bir anlayışla çeşitli kurum ve firma-
lardan oluşan yaklaşık 500 paydaşı-
mızın toplantı, birebir görüşme gibi 
faaliyetlerle görüşlerini aldık. Yine 
bu anlayışla çalışmamızın tüm aşa-
malarında paydaşlarımızın görüş ve 
fikirlerini almaya devam edeceğiz” 
şeklinde görüş belirtti. 

‘BİLİM FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM’
Konya Bilim Festivali’nin büyük 

ilgi gördüğünü ve 23-26 Haziran ta-
rihleri arasında gerçekleştirileceğini 
kaydeden Altay, “Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len Kapsül Teknoloji Platformu, Sos-
yal İnovasyon Ajansı, Konya Bilim 
Merkezi odaklı çalışmalar, metaver-
se, internet ve altyapı hizmetleri, ar-
tırılmış gerçeklik teknolojisiyle tasar-
lanmış Bir Bilenle mobil uygulaması, 
Konya Mobil uygulaması, KOSKİ 
Coğrafi Bilgi Sistemi, veri çalışmala-
rı, uydu destekli tarımsal alan analiz 
uygulaması ve akıllı ulaşım sistem-
leri hakkında önemli çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bu çalışmalar vatandaş-
larımızın hayatını da kolaylaştırıyor. 
Konya’yı diğer tüm değerlerinin ya-
nında çağın gereklerine uygun ola-
rak bir bilim ve teknoloji şehri haline 
getirmek için çaba sarf ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

‘GENÇ KOMEK 
DOLU DOLU GEÇECEK’ 

Gençlerin yaz tatilini dolu dolu 

geçirmeleri adına birtakım hazırlık-
lar yaptıklarını anlatan Altay, “Yaz 
tatilinde çocuklarımızın tatillerini 
eğitimli ve donanımlu geçirmele-
ri ve Genç KOMEK okullarımızda 
güzel bir vakit geçirmeleri için tüm 
hazırlıklarımızı tamamladık. Çocuk-
larımız genç KOMEK ile birlikte hem 
eğlenirken hem de öğreniyor. Kayır-
larımız 6 Haziran’da başlıyor ve 19 
Haziran’a kadar devam edecek.  Milli 
ve manevi eğitimler, ders program-
ları, atölye gibi etkinlikler düzenliyo-
ruz. Eğitimlerimiz birbirinden faydalı 
olacaktır. Bilgehanelerimizin sayısını 
daha da artıracağız” dedi. 

‘BİSİKLET ŞEHRİYİZ’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilo-
metre bisiklet yolu ile Türkiye’de tek 
olduklarını açıkladı. Altay, “Güvenli 
okul yolları projemize başladık. Bisik-
let kullanan çocuklarımız ile beraber 
okullara gittik. Konya belediyeciliği 
ile hayata geçirdiğimiz projemizin 
amacı çocuklarımızın güvenli bir şe-
kilde bisikletle okula gitmelerini sağ-
lamaktır. Çocuklarımız bisikletlerle 
belirlenen alanda toplanıyor. Polis-
lerimiz, zabıtalarımızın da onlara 
eşlik ederek adeta bir servis hizmeti 
yapıyor. İnşallah bisiklet kullanan in-
sanlarımızın hiçbir güvenlik önlemi 
almadan tüm şehirde dolaştığı gün-
lerde bizlere nasip olur. İşte bu yüz-
den araç kullanan vatandaşlarımız-
da bisiklet kullananlara saygılı olur. 
Çünkü trafikte sadece araçlar yok” 
diye konuştu. 

‘KONYA GÜNLERİ BAŞLIYOR’
Çatalhüyük’ün Konya ve tüm 

dünya için önemli bir değer oldu-
ğuna işaret eden Altay, “Hemşeri-
lerimizle bağlarımızı güçlendirmek 
adına Konya’yı daha çok tanıtmak 
amacıyla Konya günleri gerçekleşti-
receğiz. İnşallah 9-12 Haziran Anka-
ra’da, Temmuz ayı içerisinde İstan-
bul’da ve sonrasında İzmir’de Konya 
günleri programları düzenleyeceğiz. 
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer 
alan Çatalhüyük karşılama merkezi-
nin inşası tüm hızıyla devam ediyor. 
Çatalhüyük’ün ruhuna uygun olarak 
tamamen ahşaptan yapılıyor. İçe-
risinde otobüs ve araçlar için park 
alanları olacak. Türkiye’nin en güzel 
karşılama merkezi olacak” diyerek 
sözlerini tamamladı. Öte yandan 
Başkan Altay, Sille’den bulunan cep-
haneliğin şehir merkezinden uzak 
bir alanda Çumra’ya taşıma çalışma-
larının devam ettiğini de sözlerine 
ekledi. Başkan, “Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin yeni tip mühimmatını de-
polayabileceği standartta modern bir 
tesis inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi.
n SAMET AKTAŞ

Uğur İbrahim Altay
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                     16°C    31°C

Karaman               17°C 31°C 

Aksaray                 17°C    31°C

Ankara                   17°C     29°C Hicrî: 2 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 19 Mayıs 1438

Eski zamanlarda Bağdat’ta kendi 
halinde fakir, salih bir dokumacı ya-
şardı. Kurban bayramının birkaç hafta 
öncesiydi. Şehrin ileri gelenleri hac için 
hazırlık yapmaktaydılar. Onların bu tatlı 
telaşını gören fakir dokumacının içine 
bir ateştir düşüverdi. Hacca gitmek isti-
yordu ama ne parası vardı, ne yol azığı. 
Gönlünü yakıp kavuran bir sevda… 
Bütün sermayesi buncağızdan ibaretti.

Hani bir dem gelir, kulda kendi 
benliğinden eser kalmaz, içinden biri 
seslenir ya ötelere. Geri dönmez o anda 
dilekler, uzaklar yakın olur, imkansız 
diye bir şey kalmaz ya… İşte öyle bir 
vakitte hacca niyetlendi dokumacı. 
Gecenin bir yarısı gözyaşları içinde açtı 
ellerini:

– Ya Rabbi, nasip et ben de gele-
yim. Kullarının malı-mülkü var, benim 
senden gayrı kimsem yok. Sana sı-
ğındım, sana dayandım. Sen de beni 
nimetlendirip bana ihsan eyle… 

Sabah olunca yol için hazırlıklarını 
yaptı, yenice yola çıkmış olan hac ka-
filesinin ardına düştü. Yaklaşıp selam 
verdi yolculara. Onu görünce şaşırdılar. 
İçlerinden bir hoca yanına gelip, peri-
şan haline bakarak:

– Ne o komşu, sende mi hacca gi-
diyorsun, dedi dudak bükerek.

Sevinç içindeydi dokumacı. Bay-
ram sabahına uyanmış çocuklar kadar 
mutluydu.

– İnşallah hocam, dedi; Beytullah’ı 
tavaf etmeye, Ravza’ya yüz sürmeye gi-

diyorum. Rabbim nasip 
ederse…

Bu sözler üzerine 
arkadaşlarına bakıp 
güldü hoca. Niyeti dokumacıyla eğlen-
mekti:

– Komşu, Allah mübarek etsin, 
ama bakıyorum da ne bineğin var, ne 
yol azığın. Bari cebinde birkaç bin ak-
çen var mı? 

Bayramın ne olduğunu bile bilme-
yen çocuklar kadar saftı dokumacı:

– Allah bana yeter, beni yedirir. 
Bütün alem onun elinden rızıklanmıyor 
mu?

Kafiledekiler gülüştüler, hoca arka-
daşlarının yanına döndü.

Nihayet uzun ve zorlu bir yolcu-
luktan sonra mübarek topraklara ayak 
bastılar. Tavaflarını yaptılar, Arafat’ta 
vakfeye durdular, hac görevini bitirip, 
gerisin geri memleketlerine doğru yola 
koyuldular. Hac boyunca dokumacı ve 
kafiledekiler birbirlerini görmemişlerdi.

Dokumacı kafileye yetiştiğinde, 
onu ilk hoca fark etti. Arkadaşlarını eğ-
lendirmek maksadıyla yanına yaklaşıp;

– Komşu, dedi, haccını ifa ettin mi 
sen de? Bizimki aynı safiyetle cevap 
verdi:

– Şükürler olsun hocam, günahı-
ma isyanıma bakmadı Rabbim. Fakir 
kuluna da nasip etti hacı olmayı.

– Hacı oldum diyorsun ama, hüc-
cetini aldın mı bari, berat verdiler mi 
sana da?

– Yoo, berat ne ola 
ki? Nasıl verirler?

– Amma yaptın be 
komşu! Kim Beytullah’a 
yüz sürerse ona bir berat 
verirler. Cehennemden 
azat olduğunun nişanesi-
dir o. Yoksa sen bunu hiç 
duymadın mı?

Bak, işte bizim bera-
tımız… 

Hocanın cümlesi ya-
rım kalmıştı. Dokumacı birden feryat 
ederek Mekke’ye geri koşmaya başla-
dı. Ne hüccetten haberi vardı, ne berat 
almıştı. Koşuyor, ağlıyor, inliyordu.

Nihayet Mescid-i Haram’in kapı-
sından içeri girdiğinde perişan haldey-
di. Kabe’nin kapısına varıp yapıştı, eşi-
ğe yüzünü sürüp yalvarmaya başladı:

– Ey zenginler zengini Rabbim, ey 
ihsan edenlerin en cömerdi, ey alem-
lerin sahibi, senin lütfün, senin ihsanın 
bütün cihanı kaplar. Kulların beratlarını 
almışlar, azat olmuşlar cehennemden. 
Ben de senin kulunum, bana berat 
verilmedi. Yoksa ben azat olanlardan 
değil miyim? 

Gözlerinden sicim gibi yaşlar akı-
yor, kâh ellerini Kabe’nin eşiğine vura-
rak çırpınıyor, kâh semaya kaldırıp dua-
lar ediyordu. Bu halde kendinden geçti, 
kapının önüne yığılıp kaldı. O esnada 

yanına birisi geldi, elinde 
tuttuğu şeyle dokumacıyı 
hafifçe dürterek, gülüm-
seyen bir yüzle “bırak ar-
tık inlemeyi” dedi; “kaldır 
başını, al işte beratın, var 
git arkadaşlarına yetiş.”

Kağıdı eline alınca 
dokumacı, mis gibi bir 
koku yayıldı. Daha önce 
gördüğü kağıtlar gibi de-
ğildi bu. Yazısı nur, rengi 

nur, kağıdı nur… Öptü, başına koydu 
beratını. Şükürler edip, elbisesinin içi-
ne, kalbinin üzerine yerleştirdi. Sevinçle 
arkadaşlarının yanına koştu.

Hoca onun geldiğini görünce, ar-
kadaşlarını dürterek, işte, dedi, geliyor 
bizimki. Biraz daha alay etmek istiyor-
du. Dokumacının gülen yüzünü görün-
ce sordu:

– Ne o komşu, beratını almış gibi-
sin… 

– Aldım ya, bu fakiri de geri çevir-
mediler. 

– Görelim hele şu beratı, bakalım 
bizimkine benzer mi? 

– Buyur hocam, ben kaybederim 
belki, seninkinin yanında dursun, ol-
maz mı?

Hoca beratı eline alınca bir çığlık 
atıp atından aşağı düştü. Kokladı, yüzü-
ne gözüne sürdü yemyeşil bir kağıdın 

üzerine nurdan yazıyla 
yazılmış, kokusu insa-
nı kendinden geçiren 
beratı. Ağlıyor, ah ah, 

diyordu, yazık boşa geçirdiğim bu 
ömre, yazık bütün bildiklerime, öğren-
diklerime. Keşke ben de şu komşum 
gibi saf ve samimi olaydım. Keşke beni 
de Allah ile aldatsalardı, ah…

Dokumacı olanlara anlam veremi-
yordu. Hem zaten bir şey düşünecek 
durumda da değildi. Herhalde adet 
böyle olsa gerektir, diye düşündü. 
Bağdat’a vardıklarında ayrılacakları sıra 
beratı tekrar hocaya uzattı:

– Al bunu, sende kalsın hocam. 
Ben ölünce kefenimin içine koyarsın, 
sana vasiyetimdir. 

Hoca beratı evine götürüp bir san-
dığa kilitledi. Her şey yine eskisi gibiydi 
Bağdat’ta. Hoca biraz değişmişti, hepsi 
o kadar. Suskun bir adam olmuş, tale-
belerini dağıtıp ticaretle meşgul olmaya 
başlamıştı artık.

Gel zaman git zaman, şehir dışın-
dan döndüğü bir gün, dokumacının 
vefatını öğrendi. Ağlayarak evine gitti, 
vasiyeti yerine getiremedim diye üzü-
lüp dövünerek sandığı açıp baktı ki, be-
rat yerinde yok. Şaşırdı, belki de bizim 
çocuklar vasiyeti yerine getirmişlerdir, 
diye düşündü. Evde kimse yoktu, me-
rakını yenemeyip, mezarlığa gitmeye 
karar verdi.

Kabrin başında durup dualar etti. 
Dokumacının siması gözünün önün-

den gitmiyordu. Delice merakına gem 
vuramayıp, mezarı açıp berat var mı 
yok mu diye bakmaya niyetlenince bir 
ses işitti:

– Mezarı açma. Biz birine berat 
verir de, sonra onu darda mı bırakırız? 
Verilen berat sahibini buldu. Bizimle al-
danan aldanır mı hiç?

Benimde şahit olup dinlediğim 
yaşanmış bir berat alma olayını bizzat 
şahsından dinlediğim,

Konya ‘mız bilir topraklık kur’an 
kursunda 300 talebeye tek başına ho-
calık yapmış  Şerife annemiz vardı.

Mücadele kadını dinini bilen namaz 
Kur’an aşkıyla yıllarını Kur’ana adamış 
bir annemiz.Maneviyat ehli keşfi açık 
annemiz.

“Bir gün evimin bahçesinde damın 
altında otururken “dedi “gökten par par 
uçarak bir kağıt parçası düştü.Elime al-
dım bu senin beratındır “dediler, dedi.

“Aldım elime onu evimde kirişin 
arasına sakladım .

Zaman içinde onu kaybettim ge-
lenler aldılar” derdi.Ama bu yaşanılan-
lardan sonra anladımki Şerife anneme 
de kabrine koyuldu biiznillah beratı.

Şerife Sağbili hoca annemiz üçler 
kabristanında annesiyle birlikte yat-
makta.Konya mutfağı ilkokul tarafına 
doğru olan yerde yatarlar.Allahım rah-
met eylesin.Şefaatlerine nail eylesin.
Onunla ilgili yazım olacak ilerki bir tarih-
te inşAllah.Baki selamlar…

KABE'DE VERILEN BERAT BELGESI:(BIZIMLE ALDANAN ALDANIR MI HIÇ?)

Selçuklu Belediyesi ve Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi 4 okulda 
Okul Bostanı ve Böcek Evi Projesi-
ne başladı. Proje ile çocukların ye-
nilebilir bitki yetiştirerek toprak ve 
tarım hakkında uygulamalı olarak 
bilgi sahibi olması sağlanacak.  Sel-
çuklu Belediyesi, tarım şehri olan 
Konya’da öğrencilerin toprak ve ta-
rımla daha çok bir araya gelmesi ve 
uygulamalı olarak sebze yetiştirerek 
tarımla ilgili daha çok şey öğren-
mesini hedefleyen Okul Bostanı ve 
Böcek Evi Projesi’ni başlattı.  Konya 

Tropikal Kelebek Bahçesi aracılığıyla 
ilk olarak TOKİ İlkokulu’nda uygu-
lanan projede öğrenciler domates, 
biber, patlıcan gibi yenilebilir bitkile-
rin sebze yataklarını açarak ekimini 
gerçekleştirdi. Projenin diğer aşa-
ması olan böcek evi ile böceklerin 
görünürlüğünün artması, mutfak 
atıklarının komposta çevrilmesi ile 
de geri dönüşüm bilincinin geliştiril-
mesi hedefleniyor.  Proje ayrıca İb-
rahim Betin İlkokulu, Zeki Altındağ 
İlkokulu, Şehit Osman Demir İlko-
kulu’nda da uygulanarak toplam 4 

okulda aynı etkinlik yapıldı Tropikal 
Kelebek Bahçesi Proje sorumlusu bi-
yolog Duygu Dıvrak proje ile çocuk-
ların ileride hangi mesleği seçerse 
seçsin toprak, çevre ve hayvanlara 
olan duyarlılıklarının artacağını ifade 
ederek:  “Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi olarak Okul Bostanı ve Bö-
cek evi projemizi dört okulumuzda 
hayata geçirdik. Çevre dostu perma 
kültür tarımı temel alarak hazırla-
dığımız okul bostanlarımızda leziz 
meyvelerin yetişeceği sebze yatak-
larımız, fideleri besince zengin kıla-

cak gübreleri hazırlayacağımız, aynı 
zamanda mutfak atıklarını da geri 
dönüştürebileceğimiz kompost ala-
nımız ve doğanın vazgeçilmez par-
çası böcekleri görünür kılacak böcek 
evlerimiz yer alıyor. Okul Bostanları 
ile öğrenciler sorumluluk alacak, 
üretmenin ve ürettikleri ürünleri 
birlikte tüketmenin mutluluğunu 
yaşayacaklar. Hedefimiz ileride han-
gi mesleği seçerse seçsin üretken, 
çevreye duyarlı nesillerin devamını 
sağlamaktır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da ‘Okul Bostanı’ projesi

Akçeşme Mahallesi’nde hayata geçirilen Mahmut Dede Sokak Cephe Sağlıklaştırma projesi, 
İstanbul’da düzenlenen “7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde ödüle layık görüldü

Karatay’a proje ödülü

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçenin kültürel kimliğinin korunma-
sı ve geleceğe taşınması amacıyla 
Akçeşme Mahallesi’nde hayata ge-
çirilen Mahmut Dede Sokak Cephe 
Sağlıklaştırma projesi, İstanbul’da 
düzenlenen “7. Ulusal Her Yönüy-
le Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde 
ödüle layık görüldü. Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, kentsel 
dönüşüm uygulamalarını büyük bir 
hassasiyetle yürüttüklerini belirtti. 
Başkan Hasan Kılca; “İlçemizin tari-
hi, kültürel ve geleneksel kimliğinin 
korunması ve bu kıymetli mirasın 
geleceğe taşınması adına belediye 
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” 
dedi. Karatay Belediyesi, sadece fi-
ziki ve altyapı belediyeciliği çalışma-

larıyla değil; aynı zamanda ilçenin 
sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu 
koruyan projeleriyle de Karatay’a 
hizmet etmeye devam ediyor. Kara-
tay Belediyesi’nin kentsel dönüşüm 
uygulamaları alanındaki çalışmaları 
ve gayreti, Çevre Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel 
Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tara-
fından İstanbul’da düzenlenen “7. 
Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönü-
şüm Kongresi”nde ödüllendirildi. 
Bu yıl, “Çevresel Sürdürülebilirliğe 
Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı 
Şehirler” ana temasıyla yapılan ve 
yerel yönetimlerin bu alandaki çalış-
malarının da ödüllendirildiği kong-
rede Karatay Belediyesi; Akçeşme 
Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta 

hayata geçirdiği Cephe Sağlıklaştır-
ma Çalışması ile “Tarihi ve Kültürel 
Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağ-
layan En İyi Belediye Teşvik Ödü-
lü”nü kazandı. Başkan Hasan Kılca, 
Karatay’ın özellikle son 20 yıldır 
önemli bir dönüşüm süreci yaşadığı-
nın altını çizerek yerel yönetimlerin 
bu konuda büyük bir pay sahibi ol-
duğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan 
Kılca; “Karatay Belediyesi olarak biz-
ler, bugüne kadar kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızda her zaman ‘yerin-
de, hızlı, gönüllü ve değerine değer 
katan’ bir anlayışla hareket ettik. Bu 
prensiple de yolumuza ve çalışmala-
rımıza ara vermeden devam ediyo-
ruz. Bu kapsamda belediye olarak, 
Akçeşme Mahallemizde bulunan 

Mahmut Dede Sokak’ta cephe sağ-
lıklaştırma çalışması gerçekleştirdik. 
Bölgede bulunan Konya evleri gü-
nümüze taşınarak Karatay’ımızın bu 
bölgesi, tarihi ve turistik açıdan bir 
cazibe merkezi haline geldi. Bu pro-
jemizin 7. Ulusal Her Yönüyle Kent-
sel Dönüşüm Kongresi’nde ‘Tarihi 
ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıka-
rılmasını Sağlayan En İyi Belediye 
Teşvik Ödülü’ne layık görülmesi ise 
bizleri hem mutlu etmiş hem de bu 
alandaki sorumluluğumuzu bir kat 
daha arttırmıştır. Bizleri bu ödüle la-
yık gören Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığımız ile Kentsel 
Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’na çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ekici; ‘Konya-Antalya
yolu ne zaman bitecek?’ 

Akşehir Adsız Mahallesi’ne 
5 milyon liralık yatırım

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, İl Başkan Yar-
dımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Beyşehir İlçe Başkanı Şerafettin 
Yalçın ile birlikte Konya – Antalya 
yolunda devam eden yol yapım ça-
lışmalarında incelemelerde bulun-
du. İl Başkanı Hasan Ekici yaptığı 
açıklamada; “Şu anda İç Anado-
lu'yu Akdeniz'e bağlayacak Bey-
şehir, Derebucak, Taşağıl ve Ma-
navgat, Antalya yolundayız. Burası 
tarihte hem Antik Yunan'dan, Ro-
malılardan itibaren Selçuklular da, 
Osmanlılar da ticaret ve kervan 
yolu olarak Antalya'yı Konya'ya İç 
Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan 
tarihi bir yol. Bu yolun canlandırıl-
ması 2012 yılından itibaren tekrar 
gündeme gelmiş ve nihayet 2015 
yılında Genel Başkanımız Prof. Dr. 
Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Baş-

bakanlığı döneminde ihalesi ya-
pılmış ve 2016 yılında sözleşmesi 
imzalanarak ki sözleşme şartna-
mesinde yaklaşık 460 gün içerisin-
de tamamlanacağı ifade edilmişti. 
Ama maalesef aradan geçen altı 
yıla rağmen Konya - Antalya yolu, 
Derebucak, Manavgat, Taşağıl 
yolu hala bitirilememiş durumda. 
Her yıl yeni tarihler verildi. 2017 
dendi, 2018 dendi, 2019 dendi. 
Her seçimde yeni tarihler verildi. 
Fakat maalesef şu anda 2022 yılın-
dayız. Yolun bir kısmı tamamlan-
mış ama iki tane tünelin şu anda 
yapımı devam ediyor. Henüz şu 
anda trafiğe açılmış durumda de-
ğil. Yetkililerle görüşmemizde de 
şu an için bir tarih verilemediğini 
ifade ediyorlar. Sadece 2023 yılın-
da bitirileceğinden söz ediyorlar.” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Akşehir Belediyesi, mahalle-
lerde yaptığı hizmet ve yatırım 
çalışmaları çerçevesinde Adsız 
Mahallesi’nde kilitli taş çalışmala-
rına başladı. Adsız Mahallesi’nde 
devam eden kilitli taş çalışmaları-
nı Belediye Fen İşleri Müdürü M. 
Ozan Küçük ile birlikte yerinde 
inceleyen Belediye Başkanı Salih 
Akkaya firma yetkililerinden bilgi 
aldı. Adsız Mahallesi’nin yapılan 
bu çalışmalarla bakımlı ve gü-
zel yollara kavuşacağını söyleyen 
Başkan Salih Akkaya, “Daha önce 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz ta-
rafından yapılan içme suyu hatları 
yenileme projesinde yollarımız bo-
zulmuştu. Aynı zamanda Organize 
Sanayi Bölgemize geçen doğalgaz 
hattı sebebiyle de yollarımız bozul-
muştu. Akşehir Belediyesi olarak 
bu yılki yatırım programımıza al-
dık ve Adsız Mahalle’mizde 40 bin 
metrekarelik bir kilitli taş çalışması 
yapacağız. Şu anda bu çalışmamız 

yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Yaklaşık 5 milyon TL’lik bir yatırım 
yapmış olacağız. Hayırlı uğurlu ol-
sun. Bu güzel yolları kazasız bela-
sız hemşehrilerimiz kullansın diye 
temenni ediyoruz” dedi.Hayvan 
barınağı projesinin de ihalesinin 
yapıldığının altını çizen Akkaya, 
“Kırsal mahallelerimiz ve merkez 
mahallelerimiz içinde kilitli taş iha-
lelerimiz yapıldı, buralarda çalış-
malarımız sürüyor. 

Bina bakım ve onarım çalışma-
ları çerçevesinde de gerek beledi-
yemize ait binalar, gerekse okul ve 
cami gibi binalardaki bakım, ona-
rım çalışmaları için de ihalemizi 
yaptık, bu binaların da çalışmaları 
devam ediyor. Şehir merkezimiz-
deki içme suyu hattı yenileme 
projesinin ihalesi henüz yapılmadı. 
İhale yapılıp çalışmalar başlayınca 
şehir merkezimizde de sıcak asfalt 
çalışmaları başlamış olacak” diye 
konuştu. n İHA

haber@konyayenigun.com
FERDA BOZ GÜNERI

GÖNÜLDEN DAMLALAR 
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29 Mayıs 2022 İstanbul’un Fethinin 
569. Yıldönümü bu yıl başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP 
Genel başkanı Dr. Devlet Bahçeli, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ve 
bakanlar İstanbulluların çok büyük ilgi 
gösterdiği Atatürk Havaalanındaki kutla-
malardan gurur duydum.

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un 
fetih yıldönümü kutlu olsun!

İstanbul’un fethinden bu yana 569 
yıl geçmiş bu zaman içinde Fetih Kut-
lamaları olmuş ilki Sultan Abdulhamit 
zamanında Türkçüler tarafından yapılır. 
İkinci yıl ise İstanbul’da yaşayan Rum 
ve Ermeni vatandaşlar rencide olur diye 
Abdulahamid tarafından yasaklanır.

Fethin 500. Yıldönümü Nihal Atsız 
ve arkadaşları tarafından yapılır. Başba-
kan Menderes tarafından Yunanistan’a 
ayıp olur diye kutlamalar yasaklanır.

Öyle ki Yunanistan’a “ Biz İstanbul’u 

fethetmekle yanlış kusura bakmayın 
demedikleri kaldı.

İstanbul’daki kitabelerde Osmanlı 
arşivlerindeki yazışmalarda İstanbul’un 
resmi adı “Konstantinopolis’tir. 1930 
Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ta-
rafından 1930 yılında Konstantinopolis 
adı yürürlükten kaldırılarak İSTANBUL 
olmuştur.

İstanbul’un iki Fatihi vardır. 
Birincisi FATİH SULTAN MEH-

MET’TİR. Bizans’tan almıştır.
İkincisi de; İstanbul, 5 yıl İngiliz işga-

linde kaldıktan sonra onu kurtaran fet-
heden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Bu yıl muhteşem kutlamalara sah-
ne olan İstanbul’un Fethinin 569. Yıldö-
nümü kutlu olsun!

***
  Konstantinopolis adını İstanbul 

olarak değiştirilirken bugün her biri ta-
rihi değer taşıyan sokak adları yerine 

numara verilmesi kabul-
lenememişken Çumra’da 
inşaat sektöründe yapmış 
oldukları toplu konutlara 
vermiş oldukları adları gö-
rünce yadırgamamak elde 
değildir.

Bilemem bunların kıla-
vuzu edindikleri danışman-
ları kim bilemiyorum.

Öyle ki, Türk-İslam 
Kültüründe yeri yatağı ol-
mayan kelimeleri Toplu Konut Sitelerine 
ad olarak koyuyorlar. Sonra da İslam’ı 
ve Türklüğü sana bana bırakmıyorlar.

Sahi bu amcalarına akıl daneleri 
yani danışmanları, kılavuzları kim, bilen 
var mı?

Bu akıl daneler nedense Türkçe bir 

ad kullanmamayı marifet 
sayıyorlar.

Miraca mana vere-
meyenler gidip Hindula-
rın Nirvana’sına sarılma-
sına anlam veremiyorum. 

“NİRVANA SİTELE-
Rİ”  Ne demek Nirvana?

Sözlük anlamı, dı-
şarıya üflenmiş, dışarıya 
esmiş şeklinde tanım-
lanabilir. Sanskritçe bir 

kelime olan Nirvana, Hint teolojisinde, 
mistisizminde doğu dinlerinde manevi 
bir kurtuluş anlamına gelir.

Nirvana Yapmak Ve Nirvana’ya 
Ulaşmak Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise 
Budizm’e ait bir terim olarak tanımla-

nır. Sözlük anlamı ise kurtuluş olarak 
açıklanmaktadır. Nirvana her türlü duy-
gudan, istek ve tutkudan kurtulmak ve 
benliğin tamamen ortadan kaldığı en 

yüksek ruh halidir.
Nirvana ölümden sonra değil dün-

yada yaşarken gerçekleştirilebilecek 
ruhsal bir aşama olmaktadır. Arzuların 
ve isteklerin tamamen bitmesi ile rahat-
latıcı bir iç dinginliğine ulaşmak olarak 
tanımlanabilir. 

Olan ve gelenle yetinmek Nirvana 
durumu için gerekli özelliklerdir. Nirvana 
duygusuna ulaşan kişinin yaşantısında 
beğenilmek ya da beğenilmemek gibi 
içgüdüler bulunmaz.

Tamam bu yetmezmiş gibi “NİLAN 
TOPLU KONUTLARI” adı verilmiş. Dam 
başında saksağan vur beline kazmayı 
mı demeliyiz?

Peki, LİNA ne demek mi?
Eski Yunan’da olimpiyat oyunlarını 

kazananlara verilen zeytin ağacı dalla-
rından ve yapraklarından yapılan taca 
verilen addır. 

Hani Batı hayranlığımız yoktu, Yu-
nanların tacını Toplu konut sitenize ad 
olarak veriyorsunuz?

Bunun yanında GÜNDÜZLE İN-
ŞAAT’I Ahmet Gündüz’ü kutluyorum. 
Bugüne değin yapmış oldukları Toplu 
Konutlara vermiş olduğu ÇEMRE-EY-
VAN-HANAY VE GÜNDÜZLER adları 
hem Türkçe hem yöresel olarak yadır-
gamadığımız adlar.

BUĞDAYLAR İNŞAAT, AVDAN-
LI HACI ÖMER İNŞAAT, DÜNDAR-
LAR’DA, DEMİRCİ, ORTAKÖY, BO-
YACIOĞLU, ÇATALLAR İNŞAAT gibi 
böylesi adlarda yadırganacak bir durum 
yok.

İnşallah hiç art niyet taşımadan 
yaptığımız uyarıları bundan sonrası için 
dikkate alırlar!

İSTANBUL’UN FETHİNİN 569. YILDÖNÜMÜ VE SİTE ADLARI!

haber@konyayenigun.com
AHMET YILDIZ

ÇARŞAMBANIN TAŞI

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2021 yılında Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik eden KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk ile KSO Başkanı Memiş Kütükçü, yaşanan olumsuzluklara rağmen Konya’nın üretim ve istihdam sağladığına dikkat çektiler

Konya'dan 7 firma ilk 500'de yer aldı!
Sanayisi ile tüm Türkiye’ye ör-

nek olan Konya enflasyon rakamları-
na rağmen büyümeye ve üretmeye 
devam ediyor. Pandemi döneminde 
bile üretmeye ve istihdam sağla-
maya devam eden Konya, ihracat 
rakamları ile dünyanın önde gelen 
sanayi şehirlerinin başında geliyor. 
Türkiye’nin en büyük sanayi kurulu-
şu araştırmalarına göre Konya yine 
farkını göstermeyi başardı. İstanbul 
Sanayi Odası, 2021 yılı Türkiye’nin 
En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 
araştırması sonuçlarına göre Kon-
ya’dan 7 firma listeye girdi. Listede; 
Konya Şeker, Eti Alüminyum, AYD 
Otomotiv Endüstri, Panagro Tarım 
Hayvancılık, Enka Süt, Ova Un, TÜ-
MOSAN Motor bulunuyor. Konu ile 
alakalı Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, 
üretimin önemine dikkat çekti. 

‘KONYA DAHADA BÜYÜYECEK’
Konya Ticaret Odası Başkanı 

Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Oda-
sı tarafından açıklanan 2021 yılında 
Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu listesine giren Konyalı fir-
maları tebrik etti. İSO 500 – 2021 
sonuçlarını değerlendiren Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Listede; Konya Şeker 64. sırada, Eti 
Alüminyum 114. sırada, AYD Oto-
motiv Endüstri 184. sırada, Panagro 
Tarım Hayvancılık 237. sırada, Enka 
Süt 426. sırada, Ova Un 483. sıra-
da, TÜMOSAN Motor 493. sırada 
yer aldı. Türkiye’nin 2021 yılında 
sanayi sektörü yüzde 16,58 büyü-

me kaydetmiştir. Küresel salgın ile 
birlikte tüm dünya ekonomilerinde 
küçülme yaşandığı bir dönemde 
sanayi kuruluşlarımızın özverili ile 
çalışması 2021 yılında Türkiye eko-
nomisi yüzde 11 oranında yüksek bir 
büyüme kaydetmiştir.  2022 yılının 
ilk çeyreğinde de Türkiye yüzde 7,3 
oranında büyümüştür. Bu büyüme 
de özel sektörümüzün ve sanayimi-

zin büyük payı bulunmaktadır. Kon-
ya ekonomisinde sanayi sektörünün 
payı her geçen yıl artmaktadır. Bun-
la birlikte 3 milyar seviyesine çıkan 
ihracatımız, ihracatçı firma sayımız-
daki artış, istihdam artışımız Kon-
ya’nın daha fazla sayıda en büyük 
500 listesine girebilecek sanayi ku-
ruluşu çıkarma potansiyeline sahip 
olduğunu göstermektedir. 

İlerleyen dönemlerde Konya’nın 
daha fazla firması ile listede yer ala-
cağına inancımız tamdır. Türkiye'nin 
en büyükleri arasında yer alarak gu-
rur duymamıza vesile olan firmaları-
mızın yöneticilerini, tüm çalışanları-
nı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz 
ekonomisine katkı sağladıkları için 
teşekkür ediyorum” diyerek düşün-
celerini belirtti. 

‘HERŞEYE RAĞMEN 
ÜRETİYOR VE GELİŞİYORUZ’
Konya Sanayi Odası Başkanı 

Memiş Kütükçü ise, sanayicilerin 
üretimden ve ihracattan vazgeçme-
den özverili bir şekilde üretim yapıl-
dığına işaret etti. Kütükçü sözlerinin 
devamında şu ifadelere yer verdi, 
“Ekonomideki zorluklara ve artan 
maliyetlere rağmen ‘üretim’ diyerek 
şehrimizi Türkiye’nin sanayi devleri 
arasında temsil eden tüm firmaları-
mızı ve çalışanlarını yürekten kut-
luyor, başarılarının artarak devam 
etmesini diliyorum. Konyalı sanayi-
ciler tüm zorlu şartlara rağmen ya-
tırım, üretim, istihdam ve ihracattan 
hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 2021 
yılı sanayicilerimiz için pandeminin 
etkilerinin devam ettiği, döviz ku-
runda sert dalgalanmaların yaşan-
dığı, lojistik, enerji ve hammadde 
başta olmak üzere hemen her alan-
da maliyetlerinin olağanüstü arttığı 

bir yıl olarak geride kaldı. Ancak tüm 
bu zor koşullara rağmen Konyalı sa-
nayicilerimiz üretimden, ihracattan 
ve istihdam oluşturmaktan hiçbir 
zaman vazgeçmedi. Sanayicilerimiz 
geçtiğimiz yıl 3 milyar dolara yakın 
ihracat gerçekleştirerek, tarihimizin 
en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 
Üretimden satışların artmasında da 
ihracat en büyük etkenlerden biri 
oldu. Açıklanan İSO İlk 500 Listesin-
de yer alan firmalarımız Konya’nın 
üretim kararlılığının devam ettiğinin 
en büyük göstergesi. Gelecek yıl-
larda listede yar alan firmalarımızın 
artacağına inanıyor, bütün firmala-
rımızı tekrar kutluyorum” diye ko-
nuştu. 

‘ÜRETİP İSTİHDAM YAPIYOR’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay ise, Kon-
ya’nın üretim ve istihdam sağladığı-
na dikkat çekerek, “Üretim, istihdam 
ve ihracat rakamlarındaki başarının 
bir göstergesi olarak listeye giren 
Konya Şeker, Eti Alüminyum, AYD 
Otomotiv Endüstri, Panagro Tarım 
Hayvancılık, Enka Süt, Ova Un ve 
TÜMOSAN Motor firmaları şehri-
miz adına hepimizi gururlandırmış-
tır. Üretimiyle Türkiye ekonomisine 
katkı sunmaya devam eden firma-
larımızı ve tüm çalışanları kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum. 
Üretime ve istihdama katkı sağlayan 
bütün firmalarımızla, çalışanlarımız-
la ekonomik gücümüzü artırıp, ülke-
mizi müreffeh yarınlara hep birlikte 
taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
n SAMET AKTAŞ

Selçuk Öztürk

Konya gelişen ve büyüyen sanayisi ile birlikte istihdama ciddi katkı sağlarken, ihracat 
rakamları ile dünyanın en önemli sanayi şehirleri arasında yer almayı başarıyor. 

Memiş Kütükçü Uğur İbrahim Altay
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Çevre haftasının her yıl bir temayla gerçekleştirileceğini ve bu yıl ki temanın, Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan “Sıfır Atık” olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum:  “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ‘81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’müz 14.30’da eş zamanlı olarak tüm illerimizde başlayacak” dedi

81 ilde 81 milyar adım yürüyüşü
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-

şikliği Bakanı Murat Kurum, Baş-
kent Millet Bahçesi’nde gazete ve 
televizyonların Ankara temsilcileri-
ne yaptığı açıklamada, “5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde ‘81 İlde 81 
Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’müz 
14.30’da eş zamanlı olarak tüm il-
lerimizde başlayacak” dedi. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Başkent Millet Bah-
çesi’nde gazete ve televizyonların 
Ankara temsilcilerine açıklamalar-
da bulundu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ve 81 
ilde 1-7 Haziran tarihleri arasında 
kutlanacak Türkiye Çevre Haftası’na 
ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, 
Türkiye’yi çok özel, çok güzel, dolu 
dolu bir Çevre Haftası’nın bekledi-
ğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 21 Mayıs 2022 
tarihindeki imzasıyla Türkiye’ye du-
yurduğu Türkiye Çevre Haftası’nın, 
her yıl bir temayla gerçekleştirilece-
ğini ve bu yıl ki temanın, Türkiye’nin 
en büyük çevre hareketi olan “Sıfır 
Atık” olduğunu belirten Bakan Ku-
rum, bu haftanın 81 ilde, millet bah-
çelerinde, meydanlarda, parklarda, 
sokaklarda; gençlerle, çocuklarla fi-
dan dikerek, çevre etkinlikleri, doğa 

yürüyüşleri yapılarak kutlanacağı-
nın altını çizdi. Kurum, “5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde '81 İlde 81 
Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz 
başlayacak. 14.30’da eş zamanlı ola-
rak tüm illerimizde bu yürüyüşümüz 
başlayacak. Yürüyüşümüz LGS’nin 
bitimiyle birlikte başlayacak. Çocuk-
larımıza başarılar diliyoruz. Sınavın 

bitiminde 85 milyon vatandaşımız 
bu yürüyüşe ortak olacaklar. Bu uy-
gulama sayesinde 81 Milyar Adım 
Mobil Uygulaması ile de bu etkinliğe 
katılabilecekler. 10 bin adım hedefi-
ne ulaşan vatandaşlarımıza çekiliş-
le hediyelerimizi takdim edeceğiz” 
diye konuştu. Bakan Kurum ayrıca, 
“81 ilde fidanlar dikeceğiz. Gençle-

rimizle, çocuklarımızla fidan dikim 
törenlerimiz olacak. Onlarla birlikte 
toprağa ilk fidanları buluşturacak, ilk 
can suyunu vereceğiz. Onların mut-
luluğuna hep birlikte şahit olacağız” 
ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE VE ÇOCUK AKADEMİSİ’Nİ 
HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-

şikliği Bakanı Kurum, şöyle devam 
etti:

“Çok önemsediğimiz Çevre ve 
Çocuk Akademisi var. Bunun da 
lansmanını 6 Haziran’da yapacağız. 
Bununla birlikte sıfır atık konuların-
da farkındalık oluşturmak amacıyla 
dijital ve engelsiz bir eğitim platfor-
mu sunuyoruz, akademiyi hayata 

geçiriyoruz. Bu çerçevede 4 fakül-
te ve 2 kulüpten oluşan bir çocuk 
üniversitemiz olacak. Çocuklarımız 
kendi bölümlerini seçecek, burada 
eğitimlerini alacaklar, bu eğitimlerle 
birlikte de aslında onlara bir belge 
vereceğiz. Bu belgeyle de aslında 
onları mezun edeceğiz. Farkındalığı 
artıracağız. 

Eğitimi artıracağız ve aslında 
aileyle birlikte de bu farkındalığı 
tüm Türkiye’ye yaymayı hedefli-
yoruz.”Etkinliklere ilişkin bilgilere 
www.ortakevimiz.com web sayfa-
sından ulaşılabilecekBakan Kurum, 
etkinliklere ilişkin bilgilere ulaşılabi-
len www.ortakevimiz.com adresiyle 
ilgili, “Bir de fotoğraf sergimiz var. 
Sergide de çevre, doğa ve sıfır atıkla 
ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili konu-
larda da çocuklarımız fotoğraf ser-
gisine ve yarışmasına katılacaklar. 
www.ortakevimiz.com adresinden 
bu yarışmaya ulaşabilecekler. Tüm 
Türkiye’de 81 ilimizde bisiklet yol-
larında vatandaşlarımıza, gençleri-
mize etkinliğimiz olacak ve bisiklete 
binmenin ne kadar önemli olduğunu 
bir bisiklet programıyla çocukları-
mızla beraber yapıyor olacağız” ifa-
delerine yer verdi.
n İHA

Şehrin Hafızası’nın 3. Cildi tamamlandı İmaş Makina 3. fabrikasını Sudan'da açıyor
Konya Yenigün Gazetesi'nin 

ücretsiz Kültür Sanat ilavesi Şeh-
rin Hafızası 3.Cildi tamamlandı. 
Şehrin Hafızasını hazırlayan Gaze-
teci Sadık Gökce, Şehrin Hafızası 
3. Cildini Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a takdim etti.  Şehrin Ha-
fızası ilavesinin 100. Sayıya doğru 
ilerlediğini ifade eden Gazeteci 
Sadık Gökce, “Allah’a şükür Kon-
ya Yenigün Gazetesi’nin kültür 
sanat ilavesi Şehrin Hafızası ila-
vemiz yüzüncü sayıya doğru gidi-
yor. Üçüncü cildimizi tamamladık. 
Fasükülleri ciltlettik ve cilt olarak 
okuyucuların hizmetine veriyoruz. 
Dördüncü cildimiz de on üçüncü 
sayısına ulaştı.  On ikinci sayısını 
yaptık. On üçüncü sayıyı hazırlıyo-
ruz. Geride kalan üç dört yıl içinde 
Konya kültürüne birhayli hizmet 
ettiğimizi düşünüyoruz. Unutulan 
birçok değerimizi ön plana çıkar-
dık. Birçok unutulan meslekle ilgili 
yazılar yazdık. Fikir adamlarımızı 
andık. Özel sayılar hazırladık. Özel-
likle Türk dünyasının önemli düşü-
nürlerinden olan bir Yunus Emre 
özel sayısı hazırladık. Hacı Bektaş 
Veli, Ahi Evran özel sayıları hazır-
ladık üçüncü cildimizde. Profesör 
Doktor Mustafa Özcan genellikle 
Konya'nın geçmişine ışık tutuyor.  
Gazete arşivlerinden derlediği il-
ginç yazılar ya da ilginç simaları 

günümüze taşıyor. Şaban Kumcu 
Aksaray'dan aramıza katıldı. Edebi 
yazılarıyla edebiyat dünyası araş-
tırmalarıyla bize destek oluyor.  
Fatma Tutak ise ikinci ve üçüncü 
ciltlerde bize hikayeleriyle destek 
oldu. Anuş Gökce araştırma ve 
gezi yazılarıyla dergimizin hemen 
hemen olmazsa olmazlarından bi-
risi. Zaten dergiyi Anuş Gökce ile 
birlikte hazırlıyoruz, birlikte götü-
rüyoruz işi. Profesör Doktor Ahmet 
Sevgi, Aczimin Giryesi ve Mesne-
vi'nin Gölgesinde beyitlerle çok 
kısa beyit sözleri olmasına rağmen 

çok büyük mesajlar iletiyor. Biz 
güzel bir iş yaptığımızı düşünüyo-
ruz ve bunun da farkındayız.  Bu-
gün takdir görüyor veya görmüyor  
bunu çok umursamıyoruz. Çünkü 
biz geleceğe dönük bir yatırım 
yapıyoruz. İnşallah gelecekte bu 
takdir görür” diye konuştu.  Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da Konya 
Yenigün Gazetesi'nin ücretsiz Kül-
tür Sanat ilavesi Şehrin Hafızasını 
hazırlayan Gazeteci Sadık Gökce 
ve Anuş Gökce’ye emekleri için te-
şekkür etti. n EMİNE ÖZDEMİR

Dünya’nın yüzden fazla ülke-
sine ihracat gerçekleştiren İmaş 
Makina, yurt dışı projelerine hız 
kesmeden devam ediyor. Viteral 
markası ile Sudan’daki üçüncü 
yem fabrikasının kurulumunu 
gerçekleştirecek olan İmaş, çe-
lik konstrüksiyon bina da dahil 
olmak üzere komple proje ola-
rak devreye alacağı tesisi bu yıl 
tamamlamayı hedefliyor. İmaş 
Makina’nın yem teknolojileri 
sektöründe hizmet veren mar-
kası Viteral, Sudan’ın Hartum 
kentinde kurulumunu gerçek-
leştireceği üçüncü yem tesisinin 
sevkiyatına başladı. Saatte 20 
ton üretim kapasitesine sahip 

yem değirmenini bu yıl devreye 
almayı hedefleyen İmaş Makina, 
faaliyete geçireceği yeni proje-
lerle bölgedeki yem üretimine 
önemli ölçüde katkı sağlamayı 
sürdürüyor. 

Viteral markası ile Sudan’da-
ki üçüncü yem fabrikasının ku-
rulumuna başladıklarını belirten 
İmaş Makina Genel Müdürü 
Mustafa Özdemir; “İmaş’ın Vi-
teral markası ile komple proje 
olarak devreye alacağımız tam 
otomasyonlu değirmende, bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan yemi 
üretimi yapılacak. Saatte 20 ton 
üretim kapasitesine sahip olacak 
tesiste, donanımsal olarak VHM 

Çekiçli Değirmen, VHF Değir-
men Besleyici ve VPP Pelet Presi 
başta olmak üzere Viteral marka-
mızın ürettiği en son teknolojiye 
sahip makinelerimiz kullanıla-
cak. Yem tesisi, iki hat üzerine 
kurulacak sistemle gerektiğinde 
tek hat, gerektiğinde ise çift hat 
kullanılarak üretim yapabilme 
özelliğine de sahip olacak. Çelik 
konstrüksiyon bina da dahil ol-
mak üzere komple proje olarak 
devreye alınacak olan tesiste, 
kırma, dozajlama, peletleme, ta-
şıma ve paketleme bölümlerinin 
yanı sıra 2 adet 4500 ton kapa-
siteli hammadde siloları da yer 
alacak.” dedi. n HABER MERKEZİ

Saık Gökce
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yenibahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü  : 500 TL + KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 250 TL + KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz       : 500 TL + KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 1.000 TL + KDV
Arka Tam Sayfa : 2.000 TL + KDV
Arka Yarım Sayfa : 1.250 TL + KDV
Tam Sayfa Renkli İç Sayfa : 1.700 TL + KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18 + KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Fahri ALTINOK 
Yaziişleri Müdürü: Faruk TOLĞAY

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
1 Haziran 2022 Çarşamba • Yıl: 14 • Sayı: 4578

Yayın Türü: Yerel Süreli

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik operasyonda 
143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. "Kurye" konumunda bulunan tır şoförü, 1736 tarihi eseri İngiltere’deki bir müzayede evine göndermek isterken yakalandı

Konya merkezli ‘Miras Operasyonu’
Kaçak kazılarda bulunan tarihi 

eserleri yurt dışındaki müzayede 
evlerine gönderip satılmasını sağ-
layarak haksız kazanç elde eden 
suç grubuna yönelik, Konya mer-
kezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras 
Operasyonu'nda 143 şüpheli hak-
kında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele (KOM) Daire 
Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla 
buldukları tarihi eserleri yurt dışın-
daki müzayede evlerine gönderen 
suç grubuna yönelik operasyon 
başlattı. 

Konya Seydişehir Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruş-
turma kapsamında söz konusu suç 
grubu üyeleri 1 yıl boyunca takip 
edildi. KOM ekiplerince sabah sa-
atlerinde 38 ilde önceden belirle-

nen adreslere Miras Operasyonu 
düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı 
verilen 143 şüphelinin yakalanma-
sına çalışılıyor.

DÖRT GRUP HALİNDE ÇALIŞMIŞLAR
KOM ekiplerinin çalışması so-

nucu suç grubunun tarihi eser ka-
çakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları 

da belirlendi. Grubun Türkiye'nin 
farklı bölgelerindeki sit alanları ve 
höyüklerde tarihi eser bulmak ama-
cıyla yasa dışı kazı yapan "kaçak ka-

zıcıların" gün yüzüne çıkardığı tari-
hi eserlerin, söz konusu suç grubu 
adına faaliyet gösteren ve "toplayıcı" 
olarak nitelendirilen kişilerce alındı-
ğı tespit edildi. Eserlerin, grubun 
elebaşı konumunda bulunan ve 
"pazarlamacı" olarak tabir edilen 
şüpheli tarafından yurt dışındaki 
müzayede evlerine "kuryeler" ara-
cılığıyla gönderilerek satıldığı, suç 
gelirlerinin ise sisteme dahil olan ki-
şilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

KURYE ELE VERDİ
Suç grubu içerisinde "kurye" ko-

numunda bulunan tır şoförü, 1736 
tarihi eseri Avusturya üzerinden 
İngiltere’deki bir müzayede evine 
kargo yoluyla göndermek isterken 
yakalandı. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı uzmanları tarafından yapı-
lan incelemede, ele geçirilen tarihi 
eserlerin büyük kısmının Anadolu 
kökenli Türkiye'ye ait eserler oldu-

ğu belirlendi. Diğer taraftan şüphe-
lilerin banka hesap hareketlerinin 
incelenmesi sonucu Avrupa ve 
ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı 
müzayede evi ve bazı kişiler tara-
fından suç grubunun lideri konu-
mundaki "pazarlamacı" olarak tabir 
edilen kişiye yüklü miktarda döviz 
cinsinden para gönderildiği ve bu 
paranın suç grubu üyeleri ile bu 
gruba menfaat sağlayanlar arasın-
da paylaştırıldığı belirlendi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT MÜHRÜN 
İSVİÇRE’DE SATIŞI ENGELLENDİ
Operasyon kapsamında ayrıca 

Türkiye'den kaçırılan Bizans döne-
mine ait imparatorluk mührünün 
İsviçre'de faaliyet gösteren bir mü-
zayede evinde 28 bin İsviçre Frangı 
ile açık artırmada satışa sunulduğu-
nun tespit edilmesi üzerine devreye 
girilerek mührün satışı durduruldu.
n AA

Bisiklet yolları trafik takibinde

Konya, 550 kilometrelik bisiklet 
yolu ağıyla güvenli bisiklet yolların-
da Türkiye de ilk sırada yer alıyor. 
Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü Ekipleri vatandaşların güveli 
bir şekilde yolculuk yapmaları için 
park yasağı olan bisiklet yollarına 
park eden ve bisikletlerin geçişini 
zorlaştıran araç sürücülerine göz 
açtırmıyor. Yaz aylarının gelmesiy-

le bisiklet kullanımı da artış gösteri-
yor. Yeni yapılan projeler ve bisiklet 
yollarıyla vatandaşların bisiklet kul-
lanımına daha çok yönelmesi ve ço-
cukların da okullarına bisikletleriyle 
giderek hem trafik yoğunluğunun 
azaltıp hava kirliliğinin engellen-
mesi hem de daha sağlıklı bir nes-
lin yetişmesi amaçlanıyor. Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Ekipleri de bi-

siklet kullanıcılarının güvenli bir şe-
kilde seyahat etmesi için özverili bir 
şekilde çalışıyor. Ülkenin en uzun 
bisiklet ağına sahip olan 550 kilo-
metrelik bisiklet yoluyla örnek olan 
Konya’da Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri de bisiklet kul-
lanıcılarının seyahatleri sırasında 
herhangi bir engelle karşılaşmadan 
güvenli bir şekilde seyahat etme-

leri için denetimlerini sürdürüyor. 
Bisiklet yoluna park edilen araçları 
denetleyen Trafik ekipleri öncelikle 
sürücüleri uyarıyor araç kaldırılma-
dığı takdirde cezai işlem uygulanı-
yor. Böylece bisiklet güzergâhlarını 
güvenli hale getiren Trafik ekipleri, 
bisiklet sürücülerinin daha güvenli 
yolculuk yapmalarını sağlıyor.
n HABER MERKEZİ

EGM'den metamfetamin 
uyarısı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, metamfetaminin 
zararlarına yönelik uyarılarda bu-
lundu. EGM'den yapılan yazılı açık-
lamada, metamfetaminin, merkezi 
sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi 
olan sentetik bir madde olduğu be-
lirtildi. Metamfetaminin toz, kristal 
veya tablet formlarında bulunduğu 
aktarılan açıklamada, "Metamfeta-
min, aşırı kilo kaybı, yoğun kaşıntı 
ve cilt yaraları, beyin yapısı ve işle-
vinde değişiklikler, bilinç bulanıklı-
ğı, hafıza kaybı, uyku problemleri, 
paranoya, sanrı ve halüsinasyon-
lara yol açan, bağımlılık riski yük-
sek ve kişiyi ölüme götüren yıkıcı 
etkilere sahiptir." bilgisi verildi. 
Türkiye'deki metamfetamin ya-

kalamalarının genellikle kristal ve 
sıvı formda olduğu, son dönemler-
de ise tablet formda yakalamalara 
rastlandığı ifade edilen açıklama-
da şunlar kaydedildi: "Yakalanan 
tablet içeriklerinde bir standart ol-
madığı, metamfetaminin yanı sıra 
farklı tür ve miktarlarda madde-
ler de içerdiği, tablet içeriklerinde 
ölümcül olabilecek yüksek dozda 
metamfetamin görüldüğü, yaka-
lanan tabletlerin farklı renk, şekil, 
logo ve ağırlıklarda olduğu tespit 
edilmiştir. Bu yönleriyle söz konu-
su yakalamalarda ele geçirilen tab-
letlerin üretildiği kaynağın belirsiz 
olduğu, merdiven altı olarak tabir 
edilen sağlıksız koşullarda üretile-
rek ülkemize gönderildiği değer-
lendirilmektedir." n AA

DEAŞ operasyonu 
26 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgü-
tü DEAŞ'ın finans kaynaklarının 
deşifre edilmesine yönelik 12 ilde 
düzenlenen operasyonda 26 şüp-
helinin yakalandığını bildirdi. Ba-
kanlıktan yapılan açıklamaya göre, 
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde Balıkesir İl Jandar-
ma Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı İstihbarat ve TEM Da-
ire Başkanlıklarınca, 27 zanlıyı ya-

kalamak için Adana, Ankara, Balı-
kesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, 
Şanlıurfa'da bugün sabah saatle-
rinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 
Operasyon kapsamında 26 şüpheli 
yakalanırken 1 zanlıyı yakalama ça-
lışmaları sürüyor. Aramalarda çok 
sayıda yasak yayın ve dijital mater-
yal de ele geçirildi.
n AA

Düğünde drifte, 
36 bin 500 TL ceza

Ereğli’de düğünde drift atan 
araçların görüntülerinin sosyal 
medyaya düşmesi üzerine Ereğli 
İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma 
başlattı. Drift attığı tespit edilen 4 
araca toplam 36.500 TL ceza işle-
mi uygulandı. İnternet üzerinden 
yayınlanan görüntüleri ihbar kabul 
eden Ereğli İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Ekipleri araçları tespit etmek 
için çalışma başlattı. Düğün Salonu 
önünde bulunan park alanında drift 

yapan araçların tespiti amacıyla ya-
pılan kamera ve sosyal medya ça-
lışmalarını inceleyen ekipler tespit 
ettikleri 4 araca Karayolları Trafik 
Kanunu 67/1d maddesi drift yap-
mak suçundan toplam 36.500 TL 
trafik cezası uyguladı. Ayrıca 4 ara-
cın ruhsat sahibine Trafik Güven-
liğini Tehlikeye Sokmak suçundan 
Polis Merkezince adli işlem başla-
tıldı. 
n HABER MERKEZİ
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Konya’nın seçkin eğitim kurumlarından Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri hafta sonunda tarihi, kültürel 
ve doğal güzellikleri ile Konya’nın turizm için önemli ilçelerinde  Beyşehir’e kültürel gezi düzenledi

Öğrenciler Beyşehir'i gezdi

Konya’nın seçkin eğitim kurum-
larından Mimar Sinan İlkokulu öğ-
rencileri hafta sonunda tarihi, kültü-
rel ve doğal güzellikleri ile Konya’nın 
turizm için önemli ilçelerinde  Bey-
şehir’e kültürel gezi düzenledi.  Gezi 
kapsamında Eflatun Pınarı, Eşrefoğ-
lu Camii, Taş Köprü, Yaka Manastır, 
Yeşildağ Leylekler Vadisi öğrencile-
re ve velilere tanıtıldı. 

Gezi koordinatör öğretmeni 
Mehmet Karagöz yapılan programla 
ilgili şu bilgileri verdi, “Gerçekleştir-
diğimiz gezimizde ilk durak olarak 
Konya Kent Ormanı'nı belirledik. 
Kent Ormanı' nda öğrenci ve say-
gıdeğer velilerimizle sabah kahval-
tımızı yaptık. Kahvaltının ardından 
Hüyük ilçemiz üzerinden Sonsuz 
Şükran Köyü'ne ulaştık. Anado-
lu'nun kalbinde bir sanat vahası olan 

köy gezimizi tamamladıktan sonra 
Eflatun Pınarı'na vardık. M.Ö 2000 
yılından kalma bu sanat şaheserini 
inceledik. Yolculuğumuza Yeşildağ 
Leylekler Vadisi'ne doğru devam et-
tik. Vadiyi kule üzerinden kuş bakışı 

inceledik. Leyleklerin yumurtadan 
yeni çıkan yavruları çocuklarımı-
zın ve velilerimizin oldukça ilgisini 
çekmiş olmalı ki, leylekler de bize 
havada görsel bir şölen sundular. 
Yeşildağ İskele Kamp Alanı'nda 

yaptığımız pikniğin ardından o eşsiz 
güzelliğiyle bizi büyüleyen adalara 
karşı çayımızı yudumladık. Beyşe-
hir merkeze dönüp, Eşrefoğlu Ca-
misinin o uhrevi ortamından feyz 
aldık. Anadolu ahşap mimarisinin 
en büyük ve en güzel eserlerinden 
olan cami hakkında bilgi aldık. Aşk 
adasında güneşin o muhteşem batı-
şını görüntüledikten sonra gezimizi 
tamamlayıp Konya'ya hareket ettik. 
Bu gezide bize her türlü desteği ve-
ren, başta okul müdürümüz değerli 
Basri Doğanay beye, onun şahsında 
okul idarecilerimize ve en çok ta sınıf 
annemiz Ayşe hanım nezdinde bü-
tün velilerimize, bu yolculukta bize 
eşlik eden Uğur-Kar turizmin değer-
li yetkililerine teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n SİBEL CANDAN

CHP Genel Başkanı 
çiftçilerle buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu Perşembe günü çift-
çilerle ve üreticilerle buluşmak 
üzere Konya’ ya geliyor. CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş il 
binasında il yönetim kurulu üye-
leriyle birlikte düzenlediği basın 
toplantısında Genel Başkanları Kı-
lıçdaroğlu’nun Konya programıy-
la ilgili bilgi vererek, “Öncelikle 
Amasya İl Gençlik Kolları başka-
nımız Emre Can Bağ’ı kaybetme-
nin üzüntüsü içerisindeyiz. Emre 
Can Bağ’ın ailesi başta olmak 
üzere tüm partililerimize başsağ-
lığı diliyoruz. Kimsesizlerin kim-
sesi, ezilenlerin sesi ve yolsuzluk 
yapanların korkulu rüyası Genel 
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu Perşembe günü Konya’da 
olacaktır. Çiftçilerimiz ve üretici-
lerimizle buluşacaktır.  Perşembe 

günü Hz. Mevlana’nın türbesini 
ziyaret edecek olan Genel Başka-
nımız Kılıçdaroğlu, Karapınar’a 
geçecek olup, Karapınar’da üretici 
kadınlarımızla bulaşacak, çiftçile-
rimizle buluşmasında ise güneş 
enerji ve tarımsal sulamayla ilgili 
değerlendirmelerde bulunacaktır. 
Çalışan kadınlarımıza Aile Sigor-
tasını anlatacaktır. Karapınar’dan 
sonra il merkezinde mahalle 
muhtarları ve çiftçilerle bulaşa-
caktır. Ardından partimizi en çok 
tercih ettiği gençlerle Gençlik Bu-
luşmasında bir araya gelecektir.  
Konya kamuoyunun, Konyalıların, 
çiftçilerimizin, kadınlarımızın ve 
gençlerimizin Genel Başkanımız 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu din-
lemelerini ve Konya programına 
katılımını bekliyoruz” dedi. 
n DURAN ÇÖLCÜ

TİKA, Nazuana kız lisesini yeniledi

Afganistan'ın doğusundaki Nan-
garhar vilayetinin en köklü liselerin-
den Nazuana Lisesinin 12 sınıflık bi-
nası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 
yenilendi. Okulun açılış törenine 
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad 
Erginay, Nangarhar Eğitim Müdürü 
Mevlevi Müftü Habib Hazret Hak-
kani, TİKA Kabil Ofisi Koordinatö-
rü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı 
(TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Türkben, TMV Afganistan Ülke 
Direktörü Salih Sağır ile öğrenciler 
katıldı. Törende konuşan TİKA Kabil 
Ofisi Koordinatörü Çal, 2004'ten bu 
yana özellikle eğitim ve sağlık olmak 
üzere Afganistan genelinde tüm 

sektörlerde faaliyet gösterdiklerini 
söyledi. Eğitim sektöründe 400'e ya-
kın projeyi hayata geçirdiklerini ifade 
eden Çal, bunların arasında küçük ve 
büyük okulların yapımı, tadilatının 
da bulunduğunu belirtti. Çal, eğitim 
alanında ayrıca kapasite geliştirme 
faaliyetleri de yaptıklarını kaydet-
ti. Nazuana Kız Lisesinin 12 sınıflık 
binasının tadilatı ve donanımının 
yapıldığını dile getiren Çal, ayrıca bu 
okula bir kütüphane de kurduklarını 
vurguladı. Nangarhar Eğitim Mü-
dürü Mevlevi Hakkani, Türkiye'nin 
Afganistan'a yaptığı yardımlar ve 
özellikle TİKA'nın yenilediği kız lisesi 
için teşekkür etti. Türkiye'nin Kabil 
Büyükelçisi Erginay da eğitime des-

teğin birçok yönünün bulunduğunu, 
bunlardan birinin de mevcut alt ya-
pının daha da iyileştirilerek modern 
hale getirilmesi olduğunu söyledi. 
Bu nedenle TİKA'nın hayata geçirdi-
ği bu projeden büyük mutluluk duy-
duklarını kaydeden Erginay, "Afga-
nistan için çok önemli bir hizmettir 
bu. Gelecekte öğrencilerin en iyi şe-
kilde bu binadan ve kütüphaneden 
yararlanmalarını temenni ediyoruz." 
diye konuştu. Büyükelçi Erginay, Af-
ganistan'ın geleceği ve gelişmesi için 
eğitimin şart olduğunu sözlerine ek-
ledi. Törene katılanlar, konuşmanın 
ardından yenilenen sınıfları gezerek, 
okulda incelemelerde bulundu.
n AA
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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.

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      

3

3

3
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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
 

MERKEZ MAHALLELERDE ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/503655
1-İdarenin
a) Adı    : SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 42070
      SELÇUKLU SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243730
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : MERKEZ MAHALLELERDE ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 kalem Asfalt Kaplama Yapım İşi
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Selçuklu Belediyesi sınırları içerisindeki merkez mahallelerin 
      tamamında bulunan caddeler, sokaklar, otoparklar, 
      spor alanları vb. yerler
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
        yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve : 23.06.2022 - 11:00
saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Selçuklu Belediyesi Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       No.19 K: 3 D:31 Selçuklu / KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart 
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgesi ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Lise öğrencileri iyilikte yarışıyor NEÜ’den TEKNOFEST hamlesi 
Selçuklu Türk Telekom Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğ-
rencileri iyiliklerini ‘İyiliksayar’da 
sayıyor.   Selçuklu Belediyesi, Sel-
çuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(SEDEP Yürütme Kurulu) tarafın-
dan düzenlenen “İYİLİKTE YARI-
ŞIYORUZ” projesine Türk Telekom 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
“İyiliksayar” projesiyle katıldı. Nisan 
ayında düzenlenen ve uygulanan 
proje hakkında bilgi veren Süzen 
Ünal, amaçlarının öğrencilerin iyi 
insan olmaya yönelik davranışla-
rının arttırılmasını sağlamak oldu-
ğunu ifade etti. İyilik alanında öğ-
rencilerin birbirleriyle yarışmalarını 
hedeflediklerini dile getiren Ünal, 
“Projenin bir diğer amacı ise, öğren-
cilerimizin bulundukları ortamda 
iyiliği yaymaları ve kendilerini bu 
davranışlarından dolayı mutlu his-
setmelerini sağlamaktır ”şeklinde 
konuştu.  Projede, Nisan ayı içeri-
sinde öğrencilerin yapmış oldukla-
rı iyilikleri paylaşacakları dijital bir 
pano oluşturulduğuna dikkat çeken 
Ünal, “Oluşturulan bu dijital panoda 
öğrencilerin daha önceden hazırla-
dıkları videoları yükleme ya da yap-
mış oldukları iyilikleri anlatacakları 
video kaydı hazırlama seçenekleri 

bulunuyor. Dijital pano seçiminde 
ulaşımı ve kullanımı kolay olduğu 
için web 2.0 araçlarından faydala-
nılmıştır” dedi. Sisteme yüklenen 
videoların sistem yöneticisi tarafın-
dan proje içeriğine uygun bulunma-
sı halinde yayınlandığını söyleyen 
Ünal, “Hazırlanan dijital panonun 
linki okul sosyal medya hesabından 
ve sitesinden yayınlanmıştır. Ve-
rilen süre içerisinde en çok beğeni 
alan öğrencilerimiz ödüllendirilmiş-
tir. Proje linkine ulaşmak için https://
padlet.com/iyiliksayar/iyiliksayar 
linkini tıklayabilirsiniz” dedi. Türk 

Telekom Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi Okul Müdürü Fatih Aydın 
ise, okul olarak birçok farklı proje-
nin içerisinde yer aldıklarını söyledi. 
İyiliklerin paylaştıkça çoğalacağına 
dikkat çeken Aydın, “Bu proje de, 
öğrencilerimizin yaptıkları iyilikleri 
paylaşmalarına olarak sağlanmış-
tır. Örnek teşkil edecek bir projedir. 
Proje de bizlere destek olan Selçuk-
lu Belediyesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (SEDEP Yürütme Ku-
ruluna) ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.
n MERVE DURGUT

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ), Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile yapılan proto-
kolle Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST’e akademik 
paydaş oldu. NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, TEKNOFEST Azerbay-
can’a katılarak, ülkede çeşitli temas-
larda bulundu. Konuyla ilgili açık-
lama yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, TEKNOFEST’e gereken 
desteğin verileceğini ve bu anlamda 
her zaman desteğe hazır olduklarını 
belirtti. Üniversite olarak Samsun 
ev sahipliğinde gerçekleşecek TEK-

NOFEST 2022’de akademik paydaş 
olarak yer almanın heyecanını ve 
gururunu yaşadıklarını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ’yü 
festivalde temsil edecek olan öğ-
rencilere, takım danışmanlarına ve 
festivalde yer alacak tüm takımlara 
başarılar diledi. 

TEKNOFEST Azerbaycan’a ka-
tılmak ve çeşitli temaslarda bulun-
mak üzere Azerbaycan’a giden NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Nobel 
Kimya ödülünü kazanan Türk bilim 
adamı Aziz Sancar ile görüşme ger-
çekleştirdi.  Rektör Prof. Dr. Cem 

Zorlu seyahat kapsamında, Türkiye 
Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Din 
Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyıl-
maz, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü 
Rektörü Akil Şirinov ve Azerbaycan 
Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü 
Elçin Babayev’i ziyaret etti. Ziya-
retlerde, ikili iş birlikleri konusun-
da karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. 
Rektör Zorlu ayrıca, Türkiye Diya-
net Vakfı Bakü Türk Lisesi’ni ziya-
ret ederek Azerbaycan Maarif Vakfı 
Bakü Okulu inşaatında incelemeler-
de bulundu.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Tarım sadece gıda ihtiyacını karşılamamakta olduğuna dikkat çekerek, “Hepinizin bildiği gibi Dünya nüfusu, temel besin 
ihtiyacını topraktan karşılamaktadır. En basit tanımıyla, ‘toprağın işlenmesi’ olan tarım bu anlamda, yıllar geçtikçe artan dünya nüfusu için en temel gıda kaynağıdır

Sürdürebilir tarım ve hayat
Dışişleri Bakanlığı- AB Eğitim 

ve Gençlik Programları Merkezi, 
Türkiye Ulusal Ajansı destekleri ile 
hazırlanan Erasmus+, KA2 Mesle-
ki Eğitim Strajetik Ortaklığı projesi 
kapsamında Selçuk Üniversitesi,  
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kon-
ya Karaman Tarım Kooperatifleri 
Bölge Birliği ile İtalya’dan Legaco-
op Kooperatifi, Belçika’dan Avru-
pa Koruyucu Tarım Fedarasyonu, 
İspanya’dan Cordoba Üniversitesi 
ve Almanya’dan DEULA-Nien-
burg GmbH’nin yer aldığı Sürdü-
lebilir Tarım ve Yaşam- Yaşayan 
Topraklar Projesi’nin Konya ayağı 
başladı. Yurtdışından Konya’ya 
gelen proje ortakları program kap-
samında çeşitli ziyaretler yapacak, 
fikir birliğinde bulunacak. Bir otel-
de düzenlenen programa Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, 
Konya-Karaman Tarım Kooperatifi 
Birliği Başkanı Seyit Mehmet Dağ, 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
sini temsilen Prof. Dr. Mehmet Ha-
murcu, KOP Başkanlığını temsilen 
Ümit Yorgancılar katıldı.

‘TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLMASI, ÇOK BÜYÜK 

ÖNEM TAŞIMAKTADIR’
Düzenlenen toplantının açılış 

konuşmasını yapan Konya İl Tarım 
ve Orman Müdürü Ali Ergin, Tarım 
sadece gıda ihtiyacını karşılama-
makta olduğuna dikkat çekerek, 
“Hepinizin bildiği gibi Dünya nüfu-

su, temel besin ihtiyacını topraktan 
karşılamaktadır. En basit tanımıyla, 
“toprağın işlenmesi” olan tarım bu 
anlamda, yıllar geçtikçe artan dün-
ya nüfusu için en temel gıda kayna-
ğıdır. Tarım sadece gıda ihtiyacımı-
zı karşılamamaktadır. Tarım aynı 
zamanda çiftçilerin ve toplumun re-
fahını; toprak sağlığı, su kaynakları 
ve bio-çeşitlilik gibi çeşitli fiziksel 
ve biyolojik çevrelerin yönetimini; 
büyük bir işgücü ile bu işgücünün 
refahını; yani sosyal, ekonomik ve 
ekolojik sistemlerin bütününü kap-
samaktadır. Bu nedenle tarımın 
sürdürülebilir olması, çok büyük 
önem taşımaktadır. Son yıllarda yo-
ğun tarımsal üretim sonucu tarım 
arazilerinde toprak yapısında ciddi 
derecede bozulmalar başlamıştır. 
Ayrıca iklim değişikliği ve etkileri 
günümüzde daha sık gözlemlen-
meye başlayan önemli bir küresel 
sorun niteliğindedir. Tarım, iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenen 
sektördür. Özellikle İtalya, İspanya 
ve Türkiye’nin de içinde bulundu-
ğu Akdeniz havzasında yer alan 
ülkelerde, tarımsal üretimde iklim 
değişikliğinin etkileri çok daha faz-
ladır. Hükümetlerarası İklim Deği-
şikliği Paneli'nin (IPCC) raporunda, 
Akdeniz'in gelecekte iklim değişik-
liğinin merkezi olabileceği yönünde 
uyarılar yer almıştır. Bu uyarılarda; 
tahmin edilen sıcaklık artışının böl-
gede tarım ve hayvancılık ile balık-
çılık ve turizm gibi alanları daha çok 
baskı altına alacağını vurgulamak-

tadır. Özellikle son yıllarda küresel 
ölçekte yaşanan taşkın, yangın ve 
kuraklık gibi doğal afetler, tüm eko-
sistemi ve insan yaşamını tehdit et-
mekte; bu afetlerin görülme sıklığı, 
etkisi ve süresinde artışlar gözlem-
lenmektedir. İklim değişikliği artık 
bir çevre sorunu olmaktan öte doğ-
rudan insan yaşamının sürdürüle-
bilirliğini sağlayabilme sorunudur. 
Gelecek nesillerin yaşam standart-
larının sağlanabilmesi için tarımsal 
üretimimizde iklim değişikliğine 
karşı ulusal ve uluslararası işbirliği 
içerisinde gerekli önlemleri almak 
artık kaçınılmazdır” diye konuştu.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA 
YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 

DEVAM EDECEKTİR’
Konya İl Tarım ve Orman Mü-

dürlüğü olarak Konya tarımının ik-
lim değişikliğine uyumuna, koruyu-
cu ve sürdürülebilir tarıma yönelik 
çalışmalarımız devam edeceğine 

dikkat çekerek, “ Yaşayan Topraklar 
Projemizle; sürdürülebilir tarımla il-
gili başarılı çalışmaları olan ülkeler 
arasında işbirliği ağı oluşturmak, 
yeni fikirleri ve yöntemleri payla-
şarak iyi uygulamaların değişimini 
ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus 
ötesi düzeyde faaliyet göstererek 
tüm ortakların kurumsal kapasite-
lerini geliştirmek, sektördeki teknik 
personel ve çiftçilerin mesleki ge-
lişimine katkı sağlamak hedeflen-
mektedir. ” ifadelerini kullandı.
‘TORUNLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR 

TOPRAK BIRAKMAK İÇİN 
MÜCADELEMİZİ GÖSTERİYORUZ’

Proje sahibi Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Koordinatörlü-
ğünde yürütülen Konya-Karaman 
Tarım Kooperatifi Birliği Başkanı 
Seyit Mehmet Dağ da Dünya’nın 
ve Türkiye’nin gıda krizine girme-
mesi için TARKOP  olarak ve Konya 
olarak elimizden gelen gayreti gös-

terdiklerine dikkat çekerek, “Şim-
di yaşayan topraklar için biz zaten 
TARKOP olarak kurulduğumuz 
günden bu yana bünyemizde uz-
manlarımız ile  hem topraklar  için  
hem topraklarımızın hastalıkları ve 
hem  ürünlerimiz beslenmesi için 
hem hayvanlarımızın hastalıkları 
ve beslenmesi için kurulduğumuz 
günden bu yana  bize bağlı tarım-
sal kalkınma kooperatiflerimizin 
otuz yedi binden fazla, otuz sekiz 
bin ortağımıza  yazın tarla günleri, 
ahır günleri ile  kışın da sinevizyon 
gösterisiyle  bu insanlarımıza su-
numlar yapıp eğitim çalışmalarını 
veriyoruz. 

Bundan esinlenerek Avrupa 
Birliği Erasmus Projesi'ne ortak ol-
duk.  Konya'dan Tarım İl Müdürlü-
ğümüz, KOP ve Selçuk Üniversitesi 
proje sahibi olarak da TARKOP ola-
rak Erasmus projemizi yaptık. Yurt 
dışından da İspanya, Almanya, İtal-
ya ve Belçika olmak üzere oralarda 
da toprak nasıl yaşanabilir ve Türki-
ye'dekiyle farkı var mı? Bu projemizi 
yaptık, kabul edildi. Bu ülkelerden 
üç tane ülkeyi gezdik. Şu anda proje 
ortakları ülkelerimiz, Türkiye’mizi, 
Konya'mızı ziyaret ediyorlar. Bu zi-
yaretten sonra biz de İtalya’ya gidip 
oradaki yaşamı da göreceğiz. Bu-
nun kısaca özeti şudur. Bu yaşayan 
insanlarımızın çoğalan nüfusumu-
zun toprağımızı daha bu insanları-
mıza daha yüz yıllarca böyle elli yüz 
yıl değil, yüz yıllarca torunlarımızın 
torunlarına yaşanabilir bir toprak 

bırakmak için mücadelemizi göste-
riyoruz ve bundan sonra da devam 
edeceğiz. Dünya ve ülkemiz bir gün 
olup daha gıda krizine girmemesi 
için TARKOP olarak ve Konya ola-
rak elimizden gelen gayreti gösteri-
yoruz” diye konuştu. 

Proje’nin amacı hakkında bilgi 
veren Proje Koordinatörlerinden 
Ülkü Günhan, “Projemizle sürdüre-
bilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları 
olan ülkeler arasında işbirliği ağı 
oluşturmak, yeni fikirleri ve yön-
temleri paylaşarak iyi uygulama-
ların değişimini ve yaygınlaşma-
sını sağlamak. Ulus ötesi düzeyde 
faaliyet göstererek tüm ortakların 
kurumsal kapasitelerini geliştir-
mek, sektördeki teknik personel ve 
çiftçilerin mesleki gelişimine katkı 
sağlanmasını hedefliyoruz” şeklin-
de konuştu.

Proje Koordinatörü Fatih Köse 
ise projenin beklenen sonuçları 
hakkında şu bilgileri verdi; “  Sür-
dürebilir koruyucu tarım teknikle-
riyle tarımsal üretimin yapılması 
,toprak, su, hava ve çevre gibi doğal 
kaynakların korunması, iklim deği-
şikliğinin sebeplerinin ve sonuçları-
nın etkilerinin azaltılması, tarımsal 
faaliyetlerin içerdiği riskleri azaltma 
teknikleri hakkında bilgi ve bece-
risinin gelişmesi, çevre bilincinin 
oluşması, tarımsal üretimde karlılık 
ve verimliliğin artması, gıda güven-
liğinin sağlanması projemizin kısa 
ve uzun vadede beklenen sonuçla-
rıdır” dedi.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Ergin Seyit Mehmet Dağ



12 1 HAZİRAN 2022HABER

Yıllık 800 bin yeni konut talebine karşılık üretim 550 binlerde seyrediyor. Türkiye'de yıllık ortalama yeni konut talebi 800 bin adede yaklaşırken, son yıllarda arz sayısı 550 binlerde 
seyrediyor. (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yıllık konut ihtiyacının 800 bin adede yaklaştığını belirterek, son dönemde üretimde sorunlar yaşandığını ifade etti

İnşaat yapımında düşüş!
Konuta talebi artıran en önemli 

nedenler arasında evlilikler, boşan-
malar, öğrencilerin üniversite ka-
zanarak eğitim için başka bir kente 
gitmesi, iş arayanların işe girmesi, 
kiracıların daire alması ve artan nü-
fus gibi hususlar yer alıyor. Ülke ge-
nelinde yıllık evlilik sayısı ortalama 
550 bin olarak gerçekleşirken, son 
yıllarda boşanan çift sayısının orta-
laması ise 150 bini buluyor. Her yıl 
üniversite kazanarak başka kente 
göç eden öğrenci sayısının 300 bin 
civarında olduğu tahmin edilirken, 
yeni mezun olan veya iş bulan genç-
lerin sayısı da artıyor. 

Türkiye genelinde son yıllarda 
ev sahipliği oranı azalsa da birikim 
yaparak ikamet veya yatırım amaçlı 
konut alımı talebi de sürüyor. Son 5 
yılda Türkiye'de el değiştiren konut 
sayısı 7 milyon 125 bini bulurken, ev 
sahipliği oranında yaşanan gerileme 
bu alandaki ihtiyacı gözler önüne se-
riyor.

ÜRETİM 550 BİN 
ADETLERDE SEYREDİYOR

Sektör temsilcilerine göre, söz 
konusu talepler nedeniyle yıllık 
yeni konut ihtiyacı 800 bin adede 
yaklaşırken, son yıllarda üretimin 
azalması nedeniyle konuta erişim-
de problemler yaşanıyor. Üretimin 

azalmasının nedenleri arasında "ma-
liyetlerin artması, arsa fiyatlarındaki 
yükseliş ve arzındaki düşüş, ekono-
mideki dalgalanmalar" gibi sorunlar 
bulunuyor. 2019'da dip yapan ruh-
sat izin adedi toparlanmaya başlasa 
da üretim halen istenilen seviyeye 
ulaşamadı ve yıllık 550 bin adetler-

de seyrediyor.
"SON 3 YILDA YENİ KONUT RUHSAT 

İZNİ 1,58 MİLYON ADET"
İstanbul İnşaatçılar Derneği 

(İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Durbakayım, yaptığı açıkla-
mada, yıllık konut ihtiyacının 800 
bin adede yaklaştığını belirterek, 

son dönemde üretimde sorunlar 
yaşandığını ifade etti. Her ne kadar 
2019'dan önce yeni konut ruhsatı 
için yapılan izin başvuruları yüksek 
olsa da son 3 yıldır bu alanda ciddi 
gerileme yaşandığını aktaran Dur-
bakayım, "2019'da 319 bin adetle 
dip yapan konut ruhsat başvurusu, 

2020'de 55 bin adet, 2021'de 710 
bin adede yükseldi. Son 3 yılda yapı 
izni alınan daire sayısı 1,58 milyon 
adet olarak gerçekleşirken, ihtiyaç 
duyulan üretim adedi 2,4 milyondu. 
Arz talebin epey gerisinde kaldı." 
diye konuştu. Nazmi Durbakayım, 
yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 
50'si satılmamış projeler için ayrılan 
20 milyar liralık desteğin, konut arzı-
nın artması noktasında "ilk kıvılcım" 
olacağını söyledi. Açıklanan alterna-
tifli destek paketleriyle konut ihtiyacı 
olanların faiz yükünün azaltıldığını 
belirten Durbakayım, paketlerin, 
maliyetlerden dolayı değer artışı ya-
şayan konut fiyatlarına erişimi kolay-
laştıracağını ifade etti. Durbakayım, 
"Aynı zamanda başta döviz ve altın 
olmak üzere makroekonomi üzerin-
de baskı yaratan stabil yatırımların 
reel ekonomiye kazandırılmasını da 
önemli bir hamle olarak görüyoruz." 
dedi.
n AA

Beyşehir’de, su kanalı içerisinde 
akıntıya karşı yüzen su yılanlarının 
mücadelesi görenlerin ilgisini çe-
kiyor. Yaşam sürdükleri Beyşehir 
Gölü'nden akıntıyla Beyşehir Suğla 
Apa (BSA) kanalına geçen çok sa-
yıda su yılanı mahsur kaldı. Tekrar 
göle dönmek için akıntıya karşı yü-
zen yılanların mücadelesi ilginç gö-

rüntüler sergiliyor. Yılanların yanı 
sıra kanalda bulunan çok sayıda 
kurbağa ve yengeç de dikkat çeki-
yor. BSA kanalı kenarına gelen ve 
demir köprü üzerinden geçiş yapan 
vatandaşlar, yılanların mücadelesi-
ne tanıklık ediyor. İlçe sakinlerinden 
Halil Gümüşel, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, suyun az aktığı dö-

nemlerde BSA kanalında su yılanını 
görebilmenin daha kolay olduğunu 
belirtti. Zaman zaman 20'ye yakın 
yılanı bir arada görebildiklerini vur-
gulayan Gümüşel, şunları kaydetti: 
"Su yılanı zararsızdır, dokunsanız 
hiçbir şey yapmaz. İlgi çekiyor, ayrı 
bir güzelliği var bunların. Yılanlar 
kanalda yukarıya atlamaya çalışıyor 

ama zor gibi. Taş köprüdeki regüla-
tör kapakları tam olarak açıldığında 
Çumra Ovası'na, Beyşehir sulama 
alanlarına doğru akıntıyla giderler. 
Bunlar burada şimdi hapis gibi. Kur-
tarmak, göl tarafına bırakmak daha 
doğru olur diye düşünüyorum. Kur-
tarılabilir, göle bırakılabilir."
n AA

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, yaptığı açıklamada 
ilçede tarihi günlerin yaşandığını 
belirtti. Cihanbeyli’de yaşanan 100 
yıllık mülkiyet sorununu çözüme 
kavuşturduklarını ifade eden Kale 
“Konyamızın gururu, Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’un icazetiyle 

Milli Emlak ve Kentsel Altyapı Genel 
Müdürlüklerimizle protokol imzala-
yarak, çevre mahallelerimizde va-
tandaşlarımızın kullandığı ya da al-
mak istedikleri maliye hazinesine ait 
arazilerin satış yetkisi belediyemize 
devredildi. Cihanbeyli Belediyesi far-
kını ortaya koyarak bu konuda da çok 
seri hareket etti ve satışları hemen 

başlattı. Yaklaşık 10 gün içerisinde 
1.000 ailemizin işlemlerini bitirdik. 
10 yılda yapılabilecek işlemleri 10 
günde tamamladık. Vatandaşlarımız 
büyük ilgi gösteriyor. Bu hızın bir ör-
neğini daha göremezsiniz. Persone-
limiz vatandaşımıza yardımcı olmak 
için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bü-
rokratik işlemlerle hemşehrilerimizi 

yormuyoruz. Satışlardan elde edilen 
gelir Kentsel Altyapı Genel Müdür-
lüğüne aktarılıyor. Başta Bakanımız 
Sayın Murat Kurum olmak üzere 
Genel Müdürlerimize, il müdür-
lerimize ve vatandaşa hizmet için 
fedakârca çalışan belediye persone-
limize çok teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir'de yılanlar mahsur kaldı

Asırlık mülkiyet sorunu çözüldü

Türkiye ekonomisi ilk
çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme 
kaydetti. Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine 
(ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt 
içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açık-
ladı.

Buna göre, GSYH tahmini, 
zincirlenmiş hacim endeksi ola-
rak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı döneminde göre yüzde 
7,3 artış gösterdi. Üretim yönte-
mine göre cari fiyatlarla GSYH 
tahmini, ilk çeyrekte geçen yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 
artarak 2 trilyon 496 milyar 328 
milyon lira olarak gerçekleşti. GS-
YH'nin birinci çeyrek değeri cari 
fiyatlarla ABD doları bazında 179 
milyar 800 milyon oldu. GSYH'yi 
oluşturan faaliyetler incelendi-
ğinde bu yılın birinci çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 
24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri 
yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, 
mesleki, idari ve destek hizmet fa-
aliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 

7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüz-
de 6,8, gayrimenkul faaliyetleri 
yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, 
insan sağlığı ve sosyal hizmet faa-
liyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 
0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 
7,2 azaldı. Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, ocak-mart dönemindeki net 
ihracatın büyümeye katkısının 
3,46 puan olduğunu belirterek, 
"Bu güçlü büyümenin yaklaşık 
yarısı net ihracattan geldi. İhracat 
yine büyümenin lokomotifi oldu." 
ifadelerini kullandı. Muş, sosyal 
medya hesabından, TÜİK tarafın-
dan açıklanan bu yılın birinci çey-
reğine ilişkin büyüme rakamlarını 
değerlendirdi. Türkiye'nin ihra-
catla büyümeye devam ettiğini 
vurgulayan Muş, şunları kaydetti: 
"Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk 
çeyreğinde yüzde 7,3 oranında 
büyüdü. Net ihracatın büyümeye 
katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu 
güçlü büyümenin yaklaşık yarısı 
(yüzde 47'si) net ihracattan geldi. 
İhracat yine büyümenin lokomo-
tifi oldu."
n AA
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16 yılda Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle 50 caminin iç süslemesini yapan nakkaş Mustafa Ören: ‘’İstifade ettiğimiz yer ecdadımızdır. Selçuklu ve 
Osmanlı sanatını en iyi şekilde harmanlıyorum. Bir cami yapılacak işçiliğine göre değişiklik gösteriyor, azami kubbe dahil 1,5 ayda tamamlıyorum’’ dedi

Motifleri dantel gibi işliyor
Kalem işi hat sanatıyla camilerin 

iç süslemelerini yapan nakkaş Mus-
tafa Ören, 16 yılda Türkiye'nin çeşitli 
şehirlerindeki camileri Osmanlı ve 
Selçuklu motifleriyle dantel gibi iş-
ledi. Halen iç süslemelerini yaptığı 
Konya'daki Tahir Büyükkörükçüler 
Camisi'nde AA muhabirine konuşan 
nakkaş Mustafa Ören, çalışmaların-
da hem kalem işi hat sanatını hem 
de boyama işi kalemkarlığı bir arada 
yürüttüğünü söyledi. 

Okul yıllarında resme olan ye-
teneğini zamanla hat sanatına kay-
dırdığını anlatan Ören, "Çıraklık dö-
nemimden beri çalıştığım 50 camiyi 
bulmuştur. İstifade ettiğimiz yer ec-
dadımızdır. Selçuklu ve Osmanlı 
sanatını en iyi şekilde harmanlayıp 
kendimizden de bir şeyler katarak 
daha iyisini yapmaya gayret göste-
riyoruz. Bir cami yapılacak işçiliği-
ne göre değişiklik gösteriyor, azami 

kubbe dahil 1,5 ayda tamamlıyo-
rum. Fırçalarımız özeldir, hat işine 
özgü samur tüylerinden veya at kı-
lındandır. Kalem işine uygundur." 

diye konuştu.
HER YENİ CAMİDE 

KENDİNİ YENİLİYOR
Selçuklu motiflerine ayrı bir sev-

gi ve hayranlık duyduğunu ifade 
eden Ören, "Çalışmalarımda Selçuk-
lu ağırlıklı motifler var ama Osmanlı 
tarzı da mevcut. Her yerde kendi-
mizi yenilemeye çalışıyoruz. Ayrıca 
bu işin ehillerinin bizlere bıraktığı, 
sunduğu, kitaplardan, eserlerden, 
uygulamaların birleşimine kendi yo-
rumumuzu katarak farklı çalışmalar 
yaparak işimizi daha ileriye taşımaya 
çalışıyorum. 

Daha önce yapılmamış, stan-
dart dışı yeni çalışmaları yapmaya 
gayret gösteriyorum." ifadesini kul-
landı. Yalnız çalıştığını dile getiren 
Ören, camileri dantel gibi işleme-
nin verdiği mutluluğun hiçbir şeyle 
ölçülemeyeceğini vurguladı. Ören, 
çalışmalarında en iyi örneklerin, 
Hatay Kırıkhan Ahmet Yesevi Ca-
misi, Konya Altınekin Camisi, Konya 
Akıncılar Camisi olduğunu da sözle-
rine ekledi. n AA

Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali sona erdi
Konya'da düzenlenen 14. Bin 

Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe 
Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali ta-
mamlandı. Devlet Tiyatroları (DT) 
Genel Müdürlüğünce gerçekleştiri-
len festivalin son gününde Nur-Sul-
tan Akimat Zhastar Tiyatrosu ta-
rafından, "Hırçın Kız" isimli oyun 
sahnelendi. 

Oyunda, iki kız kardeşten Kat-
harina hırçın, küçüğü Bianca ise 
uysaldır, bu yüzden herkes Bianca 
ile evlenmek istemektedir. Babaları 
ise hırçın Katharina'yı başından at-
madan, küçük kızını göstermek iste-
mez. İlerleyen sahnelerde patavatsız 
ve başına buyruk Petruchio çıkagelir 
ve Katharina ile evlenmek ister. Bu 
durumda küçük kardeş Bianca'ya da 
evlilik yolu açılır. Yurt dışında Türk-
çe tiyatro yapan ülkeleri Konyalı ti-
yatroseverlerle buluşturma özelliği 
taşıyan festival için kente Kosova, 
Azerbaycan, Gagauz Yeri, Hollanda 
ve Kazakistan tiyatroları geldi. Fes-
tivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu 
"Profesyonel", Kosova Sanat Tiyat-

rosu "Parkta Güzel Bir Gün", Azer-
baycan Devlet Yuğ Tiyatrosu "Pal-
yaço Z", D. Tanasoğlu adına Gagauz 
Milli Tiyatrosu "Körlerin Dünyası", 
Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu 

"Macbeth", Van Devlet Tiyatrosu 
"Geçmişten Gelen Kadın", Hollanda 
NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", Ka-
zakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar 
Tiyatrosu "Hırçın Kız" adlı oyunlar ti-

yatroseverlerle buluştu. Türkiye'den 
2, yurt dışından 6 olmak üzere fes-
tivalde toplam 8 farklı oyun ve 11 
temsil yer aldı.
n AA 

Hadim’de sıfır atık ve
geri dönüşüm sergisi açıldı

Hadim’de atıkların geri dö-
nüşümüyle üretilen eşyaların yer 
aldığı sergi açıldı. Aşağıhadim Ah-
met Yavuz ilkokulu sınıfında açılan 
ve tamamını öğrencilerin hazırla-
dığı sergide, atık maddelerin de-
ğerlendirilmesi sonucu ortaya çı-
kan tasarımlar yer alıyor. Projenin 
sorumlusu sınıf öğretmeni Dilek 
Demirci, yaptığı açıklamada öğ-
rencilerle birlikte çok güzel bir ça-
lışmayı ortaya koyduklarını söyledi. 
Geri dönüşümden yapılan sanatsal 
çalışmaların yanı sıra ata tohumu 
ve öğrenciler tarafından yetiştirilen 
istiridye mantarının da sergide yer 

aldığını belirten Demirci, "Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğü tarafın-
dan Sıfır Atık Projesi kapsamında 
geliştirilen Çevre Eğitimi Projesi 
ile öğrencilerimizde tüketimi değil 
üretimi özendirerek, tekrar de-
ğerlendirilebilen atıklardan ders 
materyalleri, oyunlar ve oyuncak-
lar tasarladık. Aşağıhadim Ahmet 
Yavuz ilk ve ortaokulu olarak geri 
dönüşümü yaşam felsefesi hali-
ne getiren öğrenciler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu çerçevede okulu-
muzda sergi açtık." dedi. n AA
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Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin düzenlediği Konferansta Prof. Dr. Haşim Şahin Osmanlı Dönemi Sufilerinin özelliklerini anlatarak, "Sufiler kendisini 
toplumdan tamamen soyutlayan, başı önünde, sürekli tefekküre dalan, siyasetten, toplumdan uzak, kendisini soyutlamış kişiler olarak tanımlanır." dedi

Kültürün ana merkezi Konya
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi’nin düzenlediği ‘Osmanlı 
Kuruluş Dönemi Sufileri’ konulu 
çevrim içi konferansta Prof. Dr. Ha-
şim Şahin Osmanlı ulemasının zih-
niyetini kültürel anlamda Selçuklu 
mirasının desteklediğini ve kuruluş 
aşamasında Konya ulemasının çok 
önemli görevler üstlendiğini anlat-
tı. Youtube ve Facebook üzerinden 
canlı yayınlanan konferansa Prof. 
Dr. Şahin İstanbul’dan katıldı, TYB 
Konya Şubesi Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’da Kon-
ya’dan sunum yapıp sorular yönelt-
ti. Konferanstan öne çıkan konular 
şöyle:

TEKKELER DEVLETİN 
TOPLUMA BAKAN YÜZÜDÜR
Sufilik çok geniş bir geçmişe 

sahiptir. Gerek İslam coğrafya-
sında, gerek İslâm dışı coğrafyada 
kendilerini toplumun genelinden 
ayrıt eden yahut toplum içerisinde 
bir takım erdemlere ulaşmayı he-
defleyen belli gruplar vardır. Bun-
lar mistik yönleri biraz daha baskın 
olan gruplardır.

 Zaman içerisinde bunlar aynı 
gaye etrafında birleşince tarikatlar 
oluşmaya başlıyor. Bunlar iktidar-
lara da çok cazip geliyor. Böylesi-
ne geniş kitlelere sahip insanları 
yanlarında bulundurmak, onların 
desteğini almak; bir şekilde belli 
politikalar üretirken hem onların 
fikirlerini, hem de yardımlarını al-

mak açısından önemlidir. Şöyle 
bir cümle var, sık sık tekrarlarım. 
Mesela tekkeler devletin topluma 
bakan yüzüdür, o yüzyıl için. Bir 
iktidar mensubu, ya da bir sultan, 
kağan, han, doğrudan doğruya hal-
ka ulaşmakta zorlanabilir. Çünkü 
belli bürokrasisi var bu işin. Ama 
bir mutasavvıf,  gidilen gelinen, ha-
yır işleri yapılan bir mekânın sahibi 
olarak; bir sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma müessesesidir tekkeler, 
çok daha geniş halk kitlelerine do-
ğal olarak çok daha hızlı bir şekil-
de ulaşabiliyor. Dolayısıyla devlet 
bu müesseseleri destekleyerek bir 
anlamda o hayır işlerini daha çok 
bu kurumlar üzerinden inşa ediyor, 
diyebiliriz.
SUFİLER HAYATIN MERKEZİNDEYDİ

Sufiler kendisini toplumdan ta-
mamen soyutlayan, başı önünde, 
sürekli tefekküre dalan, siyasetten, 
toplumdan uzak, kendisini soyut-
lamış kişiler olarak tanımlanır. Bu 
tamamen yanlış değil ama eksik 
bir tanımdır. Bunu yapan gruplar 
da elbette var ama bizim Anado-
lu ve Orta Asya sufiliği kendisini 
soyutlayan mistiklerden daha çok 
halk içinde, halk ile beraber olma-
yı kendisine düstur edinmiş, esnaf 
tabakasına ki Ahilik bunun bir par-
çasıdır. Bunları bir köprünün inşa-
sında da, bir sultanın sefer kararı 
almasında da onu etkileyecek ka-
dar önemli kişilerdir.

SUFİLER SIRADAN 
iNSANLAR DEĞİLDİ

İstanbul’un fethinde en önem-
li aktörlerden birisi Bayrami Şeyhi 
Akşemseddin idi ve fetihte çok be-
lirleyici rolü bulunuyordu. Sufiler 
sıradan, kenarda duran insanlar 
değil, aksine savaşan, şehit olan 
isimlerdir. Çoğu zaman belli bir po-
litikayı, gaza düşüncesini en net ve 
en somut bir şekilde ortaya koyan 
kişilikler olarak düşünebiliriz. Kay-
naklar İstanbul’un fethinde sadece 

Akşemseddin’in ismini verir ama 
bu sayı çok fazladır. Mesela Zeyni-
ler’de Fatih’in İstanbul kuşatma-
sında vardı.

SAVAŞÇI SUFİLER DE VARDI
Abdalan-ı Rum denilen züm-

rede Karacahmet, Abdal Musa Ab-
dal Murad, Abdal Mehmet, geyikli 
Baba, Postinpuş Baba gibi isim ve 
ünvanları taşıyan, çoğunun Vefai 
olduğunu düşündüğümüz derviş-
ler vardı. Vefaileri biz Kalenderi 
dervişleri diye biliriz. Bunlar aynı 

zamanda birer Türkmen aşiretinin 
liderliğini de yapıyorlardı. Mesela 
Geyikli Baba’nın gerçek adı Hasan-
dır ve Geyikli Aşireti’nin reisidir. 
Bursa’nın fethine katıldığı sırada 
Kırkkilise denilen bir bölgeyi bizzat 
kendi müritleriyle ve kendi bilek 
gücüyle savaşarak aldığını görüyo-
ruz. 

KONYA MEDRESELERİ 
OSMANLI’YI BESLEDİ

Osmanlı tarihinin en öne çı-
kan isimlerinden biri de Abdülla-
tif Makdisi’dir. Ebül Vefa gibi o da 
Konyalı’dır. Hatta Konya’da onun 
Şah İsmail’in büyük dedesi Şeyh 
Cüneyt ile bir dergâhın içinde kav-
ga ettiğine dair bir rivayet de an-
latılır. Şeyh Edebalı da Karamanlı, 
yani Konya merkezlidir. Konya 
medreseleri Osmanlı ulemasını da 
erken Osmanlı medrese kültürünü 
de besleyen bir yapıya sahipti. İz-
nik’te ilk medrese olan Süleyman-
paşa Medresesi kurulduğu zaman 
ilk müderrisi Davud el Kayseri; İbni 
Arabi ekolüne mensup ve Konevi 
üzerinden gelmiştir.

OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN 
TEMELİ SELÇUKLU

Osmanlılar her ne kadar Sel-
çukluların dizilerde anlatıldığı gibi 
devamı değil de muhalifi gibi ol-
salar da (ki bence de muhalifidir) 
kültürel olarak bir bütünlük, bir de-
vam olduğu muhakkaktır. Osmanlı 
ulemasının zihniyetini kültürel an-

lamda doğal olarak Selçuklu mirası 
destekledi.
ŞEYH EDEBALI KONYA’DA YETİŞTİ

Şeyh Edebalı Konya hinderlân-
dından beslenen, Konya ulema-
sından birisidir. Zayıf bir rivayette 
onun İbn-i Arabi ile de görüştüğü 
söylenir. Kaynaklar şey Edebalı’nın 
120’li yaşlarda öldüğünü gösterir 
ve kronolojik olarak görüşmele-
ri nâmümkün değildir. Bu kesin 
olmasa da kesin olan şey Konya 
medreselerinde yetiştiğidir. Dama-
dı Dursun Fakih de Konya Medre-
selerinde yetişmiştir. Ve bu kadro 
Osmanlıların kuruluş zihniyetini 
oluşturuyor.

KÜLTÜRÜN ANA MERKEZİ KONYA
Anadolu o dönemin irfan mer-

keziydi. Selçuklu hinterlandı kültü-
rel anlamda zaten bütün beylikleri 
besliyordu. Osmanlı 600 yıl süren 
bir devlet kurduğu için biz bunu 
konuşuyoruz. Bunu Germiyanoğul-
ları, Menteşeoğlulları, Eşrefoğulları 
ya da Karamanoğlulları yapmış ol-
saydı onları konuşacaktık ve onları 
da Selçuklu kültürü beslemiş ola-
caktı.

Bütün beyliklerin kültürel alt-
yapılarını Türkiye Selçuklularının 
kurduğu muazzam sistem oluş-
turuyordu. Oraya yolu düşmeyen 
kimse yok. Sonra Kahire’ye başka 
yerlere gidenler var ama ana mer-
kez Konya’dır, Selçuklu şehirleridir.
n HABER MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
bazı özel hastanelerin kısmi branş-
lardaki hasta kabulü anlaşması yeri-
ne bütün branşlarda hasta kabul et-
mesi şartını getirdi. SGK'den yapılan 
açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan 
"Özel Sağlık Hizmeti Sunucuların-

dan Sağlık Hizmeti Satın Alım Söz-
leşmesi" ile bazı özel hastanelerin 
hastalara hizmet vermede sınır geti-
ren uygulamasına son verdiği anım-
satıldı. Açıklama şöyle: "Kısmi branş 
anlaşması bulunan hastanelerde 
sadece kardiyoloji, kardiyovasküler 

cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon 
onkolojisi, doku organ nakli, acil ve 
hiperbarik oksijen tedavisi branşla-
rında sunulan tedaviler SGK tara-
fından karşılanıyordu. SGK'nin yeni 
uygulamasıyla özel hastaneler, tüm 
branşlarda vatandaşların her türlü 

sağlık hizmeti talebine cevap vere-
cek. Böylece hastalara hizmet ver-
mede sınır getiren kısmi branşlar-
daki hasta kabulü uygulaması sona 
erecek ve tedavilere kapsamlı cevap 
verilmesi mümkün hale gelecek."
n AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Li-
selere Geçiş Sistemi (LGS) kapsa-
mındaki merkezi sınav, 5 Haziran 
Pazar günü 17 bin 915 okulda ya-
pılacak. Edinilen bilgilere göre, LGS 
merkezi sınavında oturumlar, sınav 
süreleri, soru sayıları ve ders dağı-
lımlarında herhangi bir değişikliğe 
gidilmedi. 2018'den beri uygulanan 
sınavın aynı formattaki uygulaması 
bu yıl da devam edecek. Sınav, iki 
oturum halinde uygulanacak. Sözel 
oturum saat 09.30'da başlayacak 
ve öğrencilere Türkçe, inkılap tari-
hi ve Atatürkçülük, din kültürü ve 
ahlak bilgisi ile yabancı dil dersle-
rinden toplam 50 soru sorulacak 
ve 75 dakika yanıtlama süresi ve-
rilecek. Saat 11.30'da başlayacak 
matematik ve fen bilimlerinden 
toplam 40 sorunun yöneltileceği 
sayısal oturumda ise öğrencilere 
80 dakika süre verilecek. Sözel ve 
sayısal bölümlerdeki her bir alt test 
için doğru ve yanlış cevap sayıları 
belirlenecek. Her bir öğrencinin, 
her bir alt testine ait ham puanı, 
ilgili teste ait doğru cevap sayısın-
dan yanlış cevap sayısının üçte biri 
çıkarılarak hesaplanacak. Bu sene 
iki oturum arasında öğrenciler, okul 
bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaç-
larını giderebilecekler. Bakanlık Ko-
vid-19 salgını sürecinde başlatılan 
uygulamada olduğu gibi bu yıl da 
8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 
bin öğrencinin LGS başvurusunu 
merkezi olarak düzenledi. İsteyen-
ler öğrenciler, sınava girecek. Sı-

nava girmeyen öğrenciler de yerel 
yerleştirme ile liselere yerleştiri-
lecek. Öğrenciler, bu yıl da kendi 

okullarında sınava girecek. LGS 
sınav giriş belgeleri, sınav günü 
öğrencinin sınava gireceği salon 

ve sırada hazır olacak. Sınav giriş 
belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli 
bilgilendirme sisteminden ilan edil-
di. LGS adaylarının sınava gelirken 
yanlarında bulundurması gereken-
ler Öğrenciler, geçerli kimlik belge-
leri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik 
kartı, geçerlilik süresi devam eden 
pasaport, yabancı uyruklu öğrenci-
ler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından veri-
len resimli, mühürlü kimlik belgesi) 
ile sınava alınacak. Velilerin sınav-
dan bir gün önce bu belgelerini 
hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 
5 Haziran'da 17 bin 915 okulda 
yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile 
yapılacak. Sınav sonuçlarının açık-
lanacağı 30 Haziran'da merkezi 
sınavla öğrenci alacak ortaöğretim 
kurumlarının kontenjanları da belli 
olacak. n AA

SGK’dan özel hastanelere düzenleme

LGS merkezi sınav pazar günü

2 bin 854 kişiye işe 
yönlendirme yardımı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, sosyal yardım-
lardan faydalanan ihtiyaç sahibi 
vatandaşların işgücü piyasasına 
kazandırılması için bugüne kadar 
2 bin 854 kişiye İşe Yönlendirme 
Yardımı, 1621 kişiye de İşe Baş-
lama Yardımı verdiklerini bildirdi. 
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıkla-
mada, sosyal yardım alan ihtiyaç 
sahibi vatandaşların sosyoekono-
mik hayattan kopmamaları için 
her türlü desteğe hazır olduklarını 
belirtti. Yanık, "Düzenli olarak sos-
yal yardımlarımızdan faydalanan 
vatandaşlarımızın yüzde 77'sini 
engellilerimiz, çocuklarımız ve 
yaşlılarımız oluşturuyor. Bunun 
haricinde düzenli sosyal yardım-
larımızdan faydalanan ve çalışabi-
lecek durumda olanları da İŞKUR 
vasıtasıyla iş gücü piyasasına ka-
zandırmaya çalışıyoruz. Bu doğ-
rultuda hem kendilerine hem de 
işverenlerimize teşvik veriyoruz." 
ifadesini kullandı. Sosyal yardım 
faydalanıcılarına yönelik verilen 
istihdam desteğine ilişkin açıkla-
mada bulunan Yanık, "Çalışabile-
cek durumdaki vatandaşlarımızın 
üretimden ve istihdamdan kop-
malarını istemiyoruz. Sosyal yar-
dım alan çalışabilecek durumdaki 
vatandaşlarımızı iş gücü piyasası-
na kazandırıyoruz, bugüne kadar 
2 bin 854 vatandaşımız için İşe 
Yönlendirme, 1621 vatandaşımız 
için de İşe Başlama Yardımın-
da bulunduk." bilgisini paylaştı.

Derya Yanık, sosyal yardım alan 
vatandaşların, İŞKUR tarafından 
işe yönlendirildiğinde, iş görüş-
mesine gidilmesi ve başvurunun 
kabul aşamasındaki giderlerini 
Bakanlıkça karşıladıklarını aktardı. 
Yanık, İşe Yönlendirme Yardımı 
kapsamında ayda bir, yıl içerisinde 
de en fazla 3 defa destek verdikle-
rini belirterek, "Bugüne kadar 420 
bin 684 lira tutarında destek ver-
dik." değerlendirmesinde bulundu. 
Sosyal yardım faydalanıcılarının 
Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 
yönlendirmesi sonucunda işe yer-
leştirilmesi halinde de desteklerin 
sürdüğünü ifade eden Yanık, "Aynı 
yıl içerisinde bir defaya mahsus ol-
mak üzere 1668 lira İşe Başlama 
Yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar 
1,3 milyon lira tutarında destek 
verdik." dedi. Bakan Yanık, ayrıca 
işe yönlendirilen sosyal yardım ya-
rarlanıcılarının işveren tarafından 
istihdam edilmesi halinde, sigor-
ta priminin işveren payının bir yıl 
boyunca Bakanlıkça karşılandığını 
kaydetti. Yanık, Şartlı Eğitim ve 
Şartlı Sağlık Yardımlarından fay-
dalanan ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların veya hanelerinde bulunan 
herhangi birisinin işe yerleşmesi 
halinde istihdam teşviki olarak, bir 
yıl boyunca Şartlı Eğitim ve Şartlı 
Sağlık Yardımlarının kesilmediğini 
aktararak, böylece geçiş dönemin-
de hanedeki çocuklara desteğin 
sürdüğünün altını çizdi.
n AA
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Dev Kartallar finale çok yakın
Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde ikinci yarı farklı 

üstünlüğü eline aldığı karşılaşmada Sigortam.net'i 98-79 yendi ve seriyi 2-0 getirdi. Müsabakada taraftarlarının desteğiyle 
galibiyete uzanan Dev Kartallar, deplasmanda oynayacağı 3. maçı da kazanması halinde adını finale yazdıracak

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Beysu Konyaspor Bas-
ketbol, adım adım finale yaklaşıyor. Dev 
Kartallar, ev sahibi avantajını iyi bir şe-
kilde değerlendirirken Sigortam.Net eş-
leşmesinde ilk iki maçı kazandı. Rakibini 
her iki maçta taraftarlarını yoğun des-
teğiyle farklı deviren Yeşil-Beyazlılar, 
üçüncü maçı da kazanması durumunda 
adını finale yazdıran taraf olacak. Bu-
nunla birlikte maç sonunda büyük sevinç 
yaşayan temsilcimiz galibiyeti taraftarla-
rıyla doyasıya kutladı.

1.Periyot: İlk çeyrekte uzak mesafe 
şutlarından isabet bulan Sigortam.net 
skor üstünlüğünü eline aldı. Rakibine 
yayın gerisinden cevap veren Konyaspor 
5 dakika sonunda skoru 14-14 eşitledi. 
Pota altında Ogbeide hem hücumda 
hem savunmada bu dakikalarda etkili 
oldu, yakaladığı 5 sayılık sekansla Kon-
ya'yı öne geçirdi.

 Sim'le Sigortam.net rakibine cevap 
verse de üstünlüğü eline alamadı. İlk 
çeyrek 25-24 Beysu Konyaspor üstünlü-
ğüyle geçildi.

1.Periyot: Tayfun ile ikinci çeyreğe iyi 
başlayan Konyaspor farkı tekrar açmaya 
başladı. Cevher ve Sim ikilisiyle cevap 
veren Sigortam.net üstünlük mücadele-
sini bırakmadı. 

Morgan ve Ogbeide ile hücumda 
çok etkili olan Beysu Konyaspor yaka-
ladığı seriyle farkı çift hanelere çıkardı. 
Bu dakikalarda rakip savunmaya takılan 

Sigortam.net rakibine cevap vermekte 
zorlandı. İkinci çeyreği de 47-37 Beysu 
Konyaspor önde kapattı.

3.Periyot: Üçüncü çeyrekte de yüksek 
isabetini sürdüren Konyaspor 8-2 seriyle 
farkı açmaya devam etti. Sim dışında 
skorer çıkaramayan Sigortam.net ma-
çın içinde kalmakta zorlandı. Tayfun'la 
bu dakikaları kusursuza yakın bir oyun-
la geçen Konyaspor rakibini kendisine 

yaklaştırmadı, üçüncü çeyreği de 78-63 
Konyaspor'un üstünlüğüyle noktalandı.

Son çeyreği farkın da etkisiyle rahat 
geçiren Beysu Konyaspor, farklı üstün-
lüğü bırakmadı ve karşılaşmadan 98-79 
galibiyetle ayrıldı.

Beysu Konyaspor'da Amerikalı gard 
Matt Morgan 26 sayı, 11 asist, 5 ribaunt-
luk performansla double double yaparak 
serinin diğer maçlarında olduğu gibi 

yine galibiyette baş rolü oynadı.
Yeşil-beyazlılarda; Tayfun Erülkü; 21 

sayı, 4 asist, Derek Ogbeide; 19 sayı, 8 
ribauntluk performansla öne çıkan isim-
ler olurken Azizcan Özdemir 9 sayı, Can 
Özcan; 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Cengiz 
Aydın Ergen ve Can Altıntığ 3, Mert Ko-
nuk da 2 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Sigortam.net'te ise Garrett Sim'in 
38 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansı 
farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

3 MAÇ İSTANBUL’DA
Bu galibiyetle seride 2-0 öne geçen 

Beysu Konyaspor, serinin üçüncü maçı 
2 Haziran Perşembe günü İstanbul'da 
oynanacak. Cebeci İBB Spor Salonunda 
saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT 
Spor Yıldız'dan da naklen yayınlanacak. 
Konyaspor maçı kazandığı takdirde 3 
galibiyete ulaşıp adını finale yazdıracak.

Bunun yanı sıra Beysu Konyaspor 
Basketbol-Sigortam.Net Play-Off yarı 
final ikinci karşılaşmasını Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’da yerinden takip etti. Maç boyunca 
heyecanlı görünen Başkan Altay, galibi-
yet sonunda Dev Kartallar’ı tebrik etti. 

Öte yandan diğer eşleşmede ise 
Samsunspor sahasında konuk ettiği 
Mamak Belediyesi’ni 89-87’lik skorla 
mağlup ederek seriyi 1-1’e getirdi. O eş-
leşmede ilk maçı kazanan Mamak Bele-
diyesi avantajı cebine koyarken üst üste 
2 maçı sahasında oynayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Ku-
rulu 29 Mayıs 2022 günlü toplantısında aldığı kararla-

rı açıkladı. Buna göre Beysu Konyaspor Basketbol’a Play-Off 
yarı final ilk karşılaşması olan Sigortam.Net maçında saha olay-

ları sebebiyle para cezası verildi.
TBF’den yapıla açıklamada, “Konyaspor Kulübü’nün, 28.05.2022 ta-

rihinde Konya’da oynanan Beysu Konyaspor Basketbol – Sigortam.net mis-
li.com Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final müsabakasında gerçekleşen 
seyirci olayları nedeniyle; Eylemin 2021–2022 sezonu içerisinde ev sahibi ku-
lüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.03.02.2022-E.2022/43) gerçekleştirilme-
sinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğin-
ce 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ayrıca eylemin Sözleşmeli 
Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği 
şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan 
seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons 

yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alı-
narak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 

38/5. maddesi gereğince 1.250,00-TL eklenmek sureti ile 
toplam 8.750,00-TL para cezası ile cezalandırılma-

sına, oybirliği ile karar verilmiştir." denil-
di. n SPOR SERVİSİ

Para cezası verildi

Süper Lig'de 11 futbolcu hat-trick yaptı
Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 

sezonu sona ererken, 11 futbolcu hat-trick 
sevinci yaşadı. Fenerbahçeli Serdar Dur-
sun, Çaykur Rizespor ile oynanan 2 maçta 
da 3 gol atmayı başardı ve bu alanda zir-
vede yer aldı. Adana Demirspor’un, Göz-
tepe’yi farklı yendiği maçta 5 gole imza 
atan Mario Balotelli, 2011 yılında Alex 
de Souza’nın Ankaragücü filelerine attığı 
5 golden sonra bir maçta 5 gol bulan ilk 
futbolcu olarak tarihe geçti.

2021-2022 sezonunda oynanan 380 
maçta toplam 1067 gol atıldı. Bu süre zar-
fında 3’ü yerli, 8’i yabancı toplam 11 isim 
hat-trick yaptı. Bu durumun en çok 5 kez 
ile Çaykur Rizespor maçlarında yaşanma-
sı dikkat çekti. Sezonun ilk hat-trick’i An-
talya’da gerçekleşti Antalyaspor’un sezon 
öncesi kadrosuna kattığı Haji Wright, 27 
Ağustos günü Çaykur Rizespor ağlarını 3 
kez havalandırdı. 

ABD’li oyuncu, aynı zamanda Süper 
Lig’deki ilk gollerini de bu maçta attı. Se-
zona peş peşe mağlubiyetlerle başlayan 
Başakşehir, 7. haftada Çaykur Rizespor’u 
konuk ederken, karşılaşmadan 3-0 galip 
ayrıldı ve maçta atılan tüm goller Stefano 
Okaka’dan geldi. Sezonu 10. sırada ta-
mamlayan Sivasspor’da ilk hat-trick Mus-
tapha Yatabare’den geldi. 36 yaşındaki 
futbolcu, 14. haftada oynanan Hatayspor 
müsabakasında takımının 3 golüne imza 
atarken, kırmızı-beyazlılar da mücadeleyi 
4-0 kazandı.

YERLİLERDEN İLK HAT-TRİCK 
SERDAR DURSUN’DAN

Fenerbahçe, 15. haftada konuk ettiği 
Çaykur Rizespor maçından 4-0 galip bitir-
di. Sarı-lacivertlilerin 3 golünü kaydeden 
Serdar Dursun, bu sezon hat-trick yapan 
ilk yerli futbolcu oldu.

İZMİR EKİBİNİN EN FARKLI MAÇI
Bu sezon Süper Lig’e veda eden Göz-

tepe'nin, farklı kazandığı tek karşılaşma 
Antalyaspor maçı oldu. Ligin 20. haftasın-
da konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0 yenen 
sarı-kırmızılı ekipte Cherif Ndiaye, 3 gol 
atmayı başardı.
ALANYA’DAN HATAY’A AYNI TARİFE: 6-0

Ligin 22. haftasında oynanan Alan-
yaspor - Hatayspor karşılaşması farkla 

sona ererken, Emre Akbaba hat-tricke 
imza attı. Alanya temsilcisi, 2020-2021 
sezonunda evinde oynadığı karşılaşmada 
da Hatayspor filelerine 6 gol atmıştı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA YER ALDI
Bu sezon gol krallığı yarışını 18 gol-

le 2. sırada tamamlayan Hatayspor'da 
Ayoub El Kaabi, 27. haftadaki Yeni Ma-
latyaspor müsabakasında ilk hat-trick'ini 
yaptı. 7 gole sahne olan maçta bordo-be-
yazlılar, 5-2 galip geldi.

GOL DÜELLOSUNU SİVAS KAZANDI
Süper Lig’in 29. haftasında Adana’da 

oynanan karşılaşmada Sivasspor, Adana 
Demirspor’u deplasmanda 3-2 mağlup 
etti. Kırmızı-beyazlıların 3 golünü de Ped-
ro Henrique attı.

YILDIZI YENİDEN PARLADI
Fatih Karagümrük’te bu sezon oynadı-

ğı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine 
çeken Emre Mor, sezonun 30. haftasında 
Olimpiyat Stadı'nda İstanbul ekibinin 3-0 
kazandığı Kayserispor maçında takımının 
tüm gollerine kaydederek hat-trick yaptı.

3 GOL DE PENALTIDAN GELDİ
Sezonu şampiyon tamamlayan Trab-

zonspor, sezonun 30. haftasında Çaykur 
Rizespor’a 3-2 mağlup oldu. Son haftalar-
da yaşadığı kayıplarla küme düşmekten 
kurtulamayan Rize’de Joel Pohjanpalo, 
söz konusu maçta oyuna sonradan girer-
ken, kaydettiği 3 golü de penaltıdan bul-
du. Fin forvet, sezonu 16 golle tamamladı.
 n SPOR SERVİSİ

Milli takımda 
hazırlıklar sürüyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lük-
semburg ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da 
kampta bulunan A Millî Takım, 30 Mayıs Pazartesi günü 
yaptığı çalışmaların akşam etabını da tamamladı. Teknik 
Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, TFF Hasan Doğan Millî 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen id-
manda çift kaleli taktik çalışma yapıldı. Rıdvan Yılmaz, 
tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı bireysel idman ya-
parken, izni devam eden Orkun Kökçü, antrenmanda yer 
almadı.

TFF Başkanı Servet Yardımcı, Millî Takımlardan So-
rumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF 
Genel Sekreteri Kadir Kardaş da çalışmayı tribünden iz-
ledi. Antrenmanın başında, A Millî Takım kampını ziyaret 
eden Down Sendromlu millî sporcular, teknik heyet ve fut-
bolcularla birlikte toplu fotoğraf çektirdi. n SPOR SERVİSİ



Özgökçen: Konyaspor, 
bir gün şampiyon olacak
İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde katıldığı bir söyle-
şide gündeme dair açıklamalarda bulundu. Göreve ilk başladıklarında çok büyük sorunlarla karşılaştıklarını söyle-

yen Özgökçen, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını ve Konyaspor’un bir gün mutlaka şampiyon olacağını belirtti

RRPPSS

Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da Başkan Fatih Özgök-
çen, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
düzenlediği bir söyleşide gündeme 
dair açıklamalarda bulundu. Avukat bir 
başkan olan Özgökçen, mesleğin zor-
luklarını Hukuk Fakültesi öğrencilerine 
anlattıktan sonra Konyaspor hakkında 
söylemlerde bulundu. Fatih Özgökçen, 
bir çok konuya açıklık getirirken öğren-
cilerin sorularını da yanıtladı. 

Konyaspor Başkanı olduğu sü-
reçle ilgili konuşmasına başlayan Fatih 
Özgökçen, “Konyaspor Başkanı oldu-
ğunda diğer spor kulüp başkanları avu-
kattan nasıl başkan olur. Yapabilecek 
misiniz dediler. ‘Bizler sanayiciyiz bir 
şekilde hizmet ediyoruz’ dediler. Allah’ın 
izniyle şansımızda yanımızdaydı güzel 
1 yıl geçirdik. Spor mecrası özellikle 
futbol devamlı başarıyla beslenen bir 
alan. Başarısız olduğunuzda insanların 
sizi aşırı derecede eleştirildiği bir alan. 
Konyaspor başkanlığı bize nasip oldu. 
Göreve başladıktan sonra çok büyük 
sorunlarla karşılaştık. 

Ekonomisi çok büyük. Dünyada 
bir final maçını 2-3 milyar kişi izliyor. 
Futbolun böyle bir endüstriyel bir gücü 
var. Dolayısıyla biz de göreve geldiği-
mizde hem ekonomik problemler hem 
de sportif başarıları nasıl elde edece-
ğimizi görüştük. Göreve gelir gelmez 
transfer basısıyla karşılaştık. Çok fazla 
tecrübemiz yoktu ama arkadaşlarımızı 
görevlendirdik. Takımımıza 38 hafta 
boyunca mücadele edeceksiniz’ dedik. 
Konyaspor için iyi bir sezonu geride bı-
raktık. Futbolcular içerisinde hep örnek 

veriyordum. Ahmet Çalık kardeşimizi 
kaybettik.” ifadelerini kullandı. 

ÖRNEK BİR İSİMDİ 
Ahmet Çalık hakkında da açıkla-

malarda bulunan Başkan Özgökçen, 
“Futbol disiplini, karakteri kişiliği genç 
arkadaşlara örnek olacak bir isimdi. 
Kendisiyle çok uyum şeklinde çalıştık. 
Vefat ettikten sonra bizim telefonumuz 
hiç durmadı. Bugünün sayılı kulüpleri 
bizimle iletişime geçip taziyelerini iletti-
ler. Vatandaşlar çok yoğun bir şekilde 
yanımızda oldu. Bu acıya rağmen takı-
mımız toparladı. Allah yardım etti. Böyle 
bir tramvaya rağmen takımımız sezonu 
üçüncü sırada bitirdi. Futbol kültürünü 
anlayışını bir senede az-çok öğrendik.” 
şeklinde konuştu. 
HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAKTIR

Başkan Özgökçen, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Biz bu sezona baş-
larken ‘Konyaspor olarak hedefimizi 
ilk 10 olarak belirledik. Üst sıraları ister 

istemez hedefliyorsunuz. Avrupa’da 
tecrübe edinmek lazım. Bir de rekabet 
var. Şimdi sizin ülkenizdeki rekabet ile 
uluslararası futbol arenasındaki mad-
di anlamları karşılaştırdığınız arasında 
uçurumlar var. Futbol sadece para 
ile de olabilecek bir şey değil. Tabii ki 
Konyaspor’un hedefi konferans liginde 
gruplara kalmaktır. Bunu başardığınızda 
maddi olarak da bir farkı kapatıyorsu-
nuz. Konferans liginde kaldığımızda da 
Konyaspor başarılıdır diyebiliriz.”

KONYASPOR İÇİN 
KLİŞE BİR LAF OLDU

Geçtiğimiz süreçte transferlerle 
ilgili yaptığı ‘Elzem değil’ görüşüyle 
ilgili soruyu yanıtlayan Özgökçen, şun-
ları söyledi: “Elzem değil lafı bu senenin 
Konyaspor için klişe bir lafı oldu. Basın 
mensupları bununla ilgili soru sorarken 
aklıma bir cümle gelmedi ve “Elzem 
değildir” dedim. Bu oradan çıkmış bir 
laf. Biz transfer yaparken hocamızlar 
istişare içerisinde oluruz. Ama hocamız 
‘Ya çok da fazla bize katkı sağlamadığı 
takdirde oyuncu grubuyla bu işi götüre-
biliriz’ dedi. Şimdi teknik ekip böyle dü-
şündükten sonra bir başkan olarak para 
harcamamak benim işime gelir. Dola-
yısıyla oradan gelen bir hadise. Bir fut-
bolcu transfer oldu bir diğeri vefat etti. 
Gelecek olanların yerini dolduramadık-
larını düşünün ki Ahmet Çalık’ın yerini 
biz hiçbir stoperle dolduramazdık. Birde 
şampiyonluk bekledi Konyaspor’dan. O 
merdiven basamaklarını yavaş yavaş 
çıkmamız lazım. Bizim mali açıdan eko-
nomimizin düzgün olması lazım. Birden 
şampiyonluğu düşünürsek tamam ha-

yal etmek güzel. Konyaspor mutlaka bir 
gün şampiyon olacak. Çünkü bu şehir 
lokomotif bir şehir. Türkiye’nin 6. Büyük 
şehri. Her türlü imkana sahip. Trabzon 
Konya’da kat kat küçük bir şehir. Ama 
futbolu daha çok benimsemiş. Kon-
ya’da da bu farkındalığı oluşturursak 
Konyaspor daha kolay şampiyon olur. 
Şampiyonluk söylemleri inanmamak 
değil. Çok birden erken istemek seyirci 
ve taraftar açısından yanlış olduğunu 
düşünüyorum. Elzem değildi ama 42 
bin kişilik stadın dolması elzemdir.” 

KOMBİNE FİYATLARINI 
SABİT TUTACAĞIZ

Taraftar anlamında da gelen so-
ruyu yanıtlayan Özgökçen, “Pandemi 
öncesinde Konyaspor’un taraftar orta-
lamasının 22- 23 binlerde olduğu söy-
lendi. Pandemi futbolda da alışkanlıkları 
değiştirdi. İnsanların maçları televizyon 
başında izlemesi daha kolay geldi. Bunu 
atlatmak daha zor oldu. Ama bundan 
sonraki dönemde değişeceğini düşü-
nüyorum. Mesela kombine bilet fiyatla-
rında sabit kalmayı düşünüyoruz.” dedi. 

Altyapı faaliyetleri hakkında da dü-
şüncelerini aktaran Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen, “Konyaspor’un alt te-
sisleri Türkiye’nin örnek olacak tesisle-
ridir. Burada ki problem “Konyaspor’a 
alt yapıdan gelip de neden A takımına 
çıkamıyor” düşüncesindeki temel fak-
tör. Belirli bir yaşa kadar akranlarıyla 
kendilerini yetiştiren kardeşlerimizin A 
takım statüsüne geldiklerinde mental 
ve fiziksel yeterliliklerini tam olarak ge-
liştirememekten kaynaklanıyor.” diyerek 
sözlerini tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Marin Anicic ile
yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor’da Boşnak oyuncu Marin 
Anicic’e teşekkür edilerek yollar ayrıldı. Yeşil-Beyazlılarda 
başarılı bir dönem geçirdiği süreçte sakatlanan ve topar-
lanmakta güçlük çeken tecrübeli stoperin sözleşmesi sona 
ererken Konyaspor oyuncuyla devam etmeme kararı aldı. 
Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 
Anadolu Kartalı, “2019-2020 sezonundan bu yana Kon-
yaspor'umuzun formasını başarıyla terleten Marin Anicic'e 
teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.” dedi. 

Yeşil-Beyazlı forma ile birlikte toplamda 35 karşılaş-
mada görev alan Marin Anicic 2 kez gol sevinci yaşarken 7 
kez sarı kart gördü. Geride kalan sezonda 1 kez ligde forma 
giyen Anicic, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giy-
di. n SPOR SERVİSİ

Ahmet Oğuz Konyaspor’da 
Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor, Nejc Skubic’ten 
boşalan sağ bek bölgesine takviye 
yaptı. Yeşil-Beyazlılar, Sivasspor ile 
sözleşmesi sona eren Ahmet Oğuz’u 
kadrosuna kattı. 

Başarılı futbolcu ile 2 yıllık bir 
anlaşma sağlayan Anadolu Karta-
lı, transferde de gaza bastı. Ahmet 
Oğuz’un yanı sıra bir oyuncu ile de 
masada olan temsilcimiz kısa süre 
içerisinde çifte imzauıo atmak istiyor.

 Bununla birlikte sağ beke an-
laşılması durumunda Konyasporlu 
yetkililer bir transfer daha yapmayı 
planlıyor. Yeşil-Beyazlı ekip, uzun sü-
redir gündemde olan Cebrail Karayel 
ile anlaşmaya da yakın. 

Son pürüzlerin giderilmesi duru-
munda Cebrail Karayel ile Ahmet Oğuz 
önümüzdeki sezon Konyaspor’un sağ 
bek mevkiisini oluşturacak. 

Söz konusu isimlerin yanı sıra 
yabancı futbolcu ile de görüşmelerini 
sürdüren Anadolu Kartalı, 18 Hazi-
ran’a dek eksikliklerini gidermek isti-
yor. 

AHMET OĞUZ KİMDİR 
İttifak Holding Konyaspor’un yeni 

transferi Ahmet Oğuz, 16 Ocak 1993 yı-
lında Yozgat’ta dünyaya geldi. Futbola 
Ankara’da başlayan Ahmet, Hacette-

pespor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve 
Sivasspor’da forma giydi. Ahmet Ça-
lık ile uzun yıllar Gençlerbirliği’nden 
takım arkadaşı olan Ahmet Oğuz, son 
2 sezonu Sivaspor’da geçirdi. 

Bu sezon Kırmızı-Beyazlı ekiple 35 
karşılaşmada forma giyen 29 yaşında-
ki futbolcu, 1 gollük katkı sağladı. Son 
olarak Sivasspor’un Ziraat Türkiye Ku-
pası Finali’nde oynadığı Kayserispor 
maçında forma giyen Ahmet Oğuz, 
takımıyla kupayı kazanma başarısı 
gösterdi. n İLHAN ATLI

Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Konyaspor'un transfer po-
litikasını çok beğendiğini açıkladı. 
Konyaspor'un makul bütçeyle ligde 
takımlara kök söktürdüğünü ifade 
eden Ağaoğlu, 'Fazla para harca-
madılar, güçle zekayı birleştirdiler' 
dedi.

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen’i makamın-
da ziyaret eden ve transfer görüş-
meleri gerçekleştiren Trabzonsporn 
Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
Konyapor’dan övgüyle bahsetti. 
Kısıtlı imkanlarla önemli başarılı 
yakalandığını düşünen Ağaoğlu, 
Konya’nın Konyaspor’a sahip çık-
ması gerektiğini ifade etti. 

Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Konyaspor'un transfer po-
litikasını çok beğendiğini açıkladı. 
Konyaspor'un makul bütçeyle ligde 

takımlara kök söktürdüğünü ifade 
eden Ağaoğlu, 'Fazla para harca-
madılar, güçle zekayı birleştirdiler.’ 
şeklinde konuştu. Transfer çalış-
maları hakkında açıklamalarda bu-
lunan Ahmet Ağaoğlu, 'Takip eden 
sene lige istediğimiz başlangıcı 
yapamadık. 20-25 milyon Euro gelir 
bekliyorsunuz, Avrupa'dan gelince 
bunlardan mahrum kalıyorsunuz. 
Trabzonspor'un geliri birse, Beşik-
taş'ın üç buçuk. Galatasaray'ın ve 
Fenerbahçe'nin beş buçuk. ama bir 
şeyi de ihmal etmeyelim; 12 milyon 
Euro bütçeli Konyaspor bu sene 
herkese kök söktürdü. Fazla para 
harcamadılar; Güçle zekayı birleş-
tirdiler. Burada önemli olan bir şey 
var. Fazla para harcayıp başarı elde 
edemeyeceğinizi gösteriyor. Güçle 
zekayı birleştirmeniz gerekiyor' ifa-
delerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

‘Güçle zekayı birleştirdiler’


