
SMMMO’da Başkan 
yeniden Erdal oldu

Otoyollarda hız 
sınırları değişti

Konya SMMMO’da 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
ve oda kurullarının seçimi 28-29 Mayıs tarihlerinde 

gerçekleşmiş, sonuçlar koalisyona kalmıştı. Dün yapı-
lan açıklamada mevcut başkan Abdil Erdal’ın yeniden 

başkan seçildiği açıklandı. n HABERİ SAYFA 4'TE

Hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 
kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, 
otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere 

belirlendi. n HABERİ SAYFA 6'DA

Tarıma büyük destek
Büyükşehir Belediyesi 

tarımsal üretimi artırmak 
adına önemli çalışmalar 

yürütüyor. Bu kapsamda 
Büyükşehir Belediyesi, 

kırsalda yaşayan vatan-
daşların alternatif ürünler 

üretmesi için önemli 
destekler sağlıyor

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE 
TALEPLERİ DİNLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Hü-
yük’ün Çamlıca, Selki, Köşk, 
İmrenler, Burunsuz, Mutlu, 
İlmen, Çavuş, Göçeri ve Kı-
reli mahallelerinde vatandaş-
larla bir araya geldi. Mahalle 
ziyaretlerinde muhtarlarla 
ve vatandaşlarla bir araya 
gelen Başkan Altay, görüş ve 
talepleri yerinde dinledi.

TARIMSAL DESTEK 
TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Burada konuşan Başkan Altay, 
tarımsal desteklere dikkat çe-
kerek, “Hüyük bu manada çilek 
konusunda markalaştı. Şimdi 
aspirle ilgili bir deneme yapıyo-
ruz. Özellikle susuz tarım ve yağlı 
bitki konusunda aspir çok önemli 
bir girdi. Bu bölgede de 13 ton 
aspir tohumu dağıtarak bir dene-
me gerçekleştiriyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

ÖZDEN, FUARDA 
BOY GÖSTERİYOR

MEYDAN OTOMOTİV
FARKINI GÖSTERDİ

Türkiye’nin en büyük ticaret fuarı olan Automechanika 
İstanbul’a Konya’da sektörün önemli firmaları arasın-

da yer alan Özden Otomotiv katılım sağladı. 
n HABERİ SAYFA 2'DE

Uluslararası Otomotiv Üretim, Dağıtım, Bakım ve 
Servis Elemanları Fuarı’na Konya’dan Meydan Otomo-
tiv ve Sevgili Metal Otomotiv katılarak, ziyaretçilerden 

büyük ilgi gördü. n HABERİ SAYFA 2'DE

ATUS’tan sonra 
ABUS hizmette

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay: "Bisiklet 
ve teknolojiyi birleştirmek 
için önemli bir adım atarak, 
Türkiye'de ilk kez Akıllı Bisiklet 
Ulaşım Sistemi'ni hayata geçir-
dik” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

03 0504Konya’nın ihracatı 
hız kesmedi

Selçuk Tıp’ta 
teknoloji anlatıldı

Meram’da ilaçlı 
mücadele başladı

503 bin Suriyeli döndü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili son 
rakamları paylaştı. Bakan Soylu, “Bölgedeki operasyonların ve 
hayatı normalleştirme çalışmalarından sonuç alıyoruz. 
Son verilere göre 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine 

gönüllü olarak geri döndü. Bunu artırmak, oranın daha çok istikrara 
kavuşmasına, oradaki insanlara bir nefes alma imkanı, barınma 
imkanı oluşturulmasına bağlıdır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14'TE
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Türkiye’nin en büyük ticaret fuarı olan Automechanika İstanbul’a Konya’da sektörün önemli firmaları arasında yer alan Özden Otomotiv 
katılım sağladı. Özden Otomotiv 5 Haziran’a kadar sürecek fuarda müşterileri ile ikili görüşmelerin yanı sıra ticari bağlantılar da sağlayacak

Özden Otomotiv Automechanika'da
Türkiye’nin en büyük ticaret fu-

arı olan Automechanika İstanbul’a 
Konya’da sektörün önemli firmaları 
arasında yer alan Özden Otomotiv 
katılım sağladı. Özden Otomotiv 
5 Haziran’a kadar sürecek fuarda 
müşterileri ile ikili görüşmelerin 
yanı sıra ticari bağlantılar da sağla-
yacak. Düzenlenen fuarda Özden 
Otomotiv Genel Müdürü İsmail 
Özden, Yönetim Kurulu Üyesi Şua-
yip Özden, İmalat Müdürü Ahmet 
Ceran firma yetkilileri fuarda ka-
tılımcılara firmaları hakkında bilgi 
veriyor. Fuar ve firma hakkında bil-
gi veren Özden Otomotiv Yönetim 
Kurulu Üyesi Şuayip Özden, “1978 
yılında Halit Özden’in kurmuş ol-
duğu firmamız muhtelif karayolu 
taşıtlarının hidrolik fren sistemleri, 
fren ana merkezleri, tekerlek silin-
dirleri, alt ve üst debriyaj merkezleri 
ve bu ürünlerin tamir takımları iler 
birlikte muhtelif karayolu taşıtlarının 
yedek parça imalatını yapmaktadır. 
Firmamız kurmuş olduğu kalite yö-
netim sistemini Sektöründe önemli 

bir rolü olan ISO 9001/2008 OHSAS 
18001/2007 TSEN ISO 14001/2015 
Kalite belgelerine sahiptir. Uzun yıl-
lardan bu yana süre gelen deneyi-
mimizi ve en modern üretim tekno-
lojilerini kullanmakta ve bu çizgide 
üretimimizin sürekli olarak geliş-

tirmekteyiz. Bağımsız yedek parça 
pazarında katma değer yaratabilme-
nin verdiği haz ile bilgi birikimimiz, 
hızımız, mükemmel zamanlama 
ve servis oryantasyonumuz ile yeni 
pazarlarda yer almayı hedeflemek-
teyiz. Bu kapsamda Türkiye’nin en 

büyük ticaret fuarı olan Automec-
hanika Fuarını önemsiyoruz. Fuarda 
stant açarak müşterilerimiz ile bu-
luşuyoruz. Fuar sektörümüze ve fir-
mamıza hayırla getirmesini Cenab- I 
Allah’tan niyaz ediyorum” diye ko-
nuştu. n FAHRİ ALTINOK

Uluslararası Otomotiv Üretim, Dağıtım, Bakım ve Servis Elemanları Fuarı’na Konya’dan 
katılan Meydan Otomotiv ve Sevgili Metal Otomotiv ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

Meydan Otomotiv 
farkını gösterdi

İstanbul’da kapılarını açan Ulus-
lararası Otomotiv Üretim, Dağıtım, 
Bakım ve Servis Elemanları Fuarı 
yurt içi ve yurt dışı katılımcı ve ziya-
retçisi açısından büyük ilgi görüyor. 
Gerek yurt içinden gerekse yurt dı-
şından gelen ziyaretçiler, otomotiv 
sektörüne dair her şeyi bulabiliyor. 
Meydan Otomotiv ve Sevgili Metal 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Faruk Meydan, fuarın verimli 
geçtiğini bildirdi. Otomotiv sektö-
ründe öncü kuruluşlardan biri olduk-
larını kaydeden Meydan, 33 ülkeye 
ihracat yapma başarısı gösterdikleri-
ne dikkat çekerek, “Her türlü marka 
araçların kaporta ve kaza aksamları-
nı en üst kalitede üretiyoruz. Araç-
ların Avrupa, Japon veya Kore malı 
olması fark etmiyor. Birçok ülke ile 
iş birliği halindeyiz. İkili ilişkilerimizi 
geliştirerek bugün 33 ülkeye oto-
motiv sektöründe önemli parçaları 
satabiliyoruz. 

Günümüzün teknolojisine ayak 
uyduruyoruz. BMW, Wosvogen gibi 
pek çok marka için parçalar üreterek 
hizmete sunuyoruz.  Renault ve Fiat 
markasına da değişik parçalarının 
üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Kon-
ya sevdamız yüzünden Bursa’dan 

satın aldığımız Kaporta fabrikamızı 
Konya’ya taşıdık. Burada da teknolo-
jik gelişmeleri sağlayıp üretim kapa-
sitemizi artırıp üretme devam ediyo-

ruz. Eminim ki, Konya'dan çıkan bu 
marka tüm dünyada bilinir hale ge-
lecek. Bu işten de Konya kazanacak. 
Ülke ekonomisine de ciddi katkılar 

sağlıyoruz. İstihdam yaparak önemli 
hizmetler veriyoruz” diyerek sözleri-
ni tamamladı. 
n SAMET AKTAŞ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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      Gece Gündüz
Konya                     19°C    32°C

Karaman               14°C 31°C 

Aksaray                 16°C    31°C

Ankara                   17°C     33°C Hicrî: 4 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 21 Mayıs 1438

Toplumun alım gücü bu kadar düş-
müşken, ardı ardına yapılan zamların 
şokunu nasıl atlatacağız? Bilmiyoruz… 
mayıs ayında enflasyonda sert düşüş 
olacağı bekleniyordu ya veya öyle söyle-
niyordu. Birkaç gün sonra açıklanan ra-
kamları göreceğiz. Ülkemiz hiç bugüne 
kadar enflasyonda bu rakamları görme-
mişti. Nereye gidiyoruz hangi yoldayız 
bilen yok.

İnsanların geliri hayal bile edileme-
yecek kadar düşmüşken neyin zam fur-
yasını yaşıyoruz? Bilen varsa söylesin. 
Üstelik bu neyin çözümü olacak bir açık-
laması olsa toplum buna da katlanacak. 

Perakende fiyatları yirmi dört yılın 
zirvesine çıktı. Türkiye’nin risk primi re-
korlar kırıyor. Çalışanın bu ülkenin eko-
nomisinden aldığı pay %40 tan % 30’a 
düşmüş. Üstelik bu açıklanan rakamlar 
maaşlara yapılan zamlardan sonra açık-

lanan rakamlar. Düşünebiliyor musu-
nuz gelirinizin dörtte bir düşmesi ne feci 
bir şey… üstelik bunlar TÜİK rakamları. 
Çalışanın halinden anlamadıkları gibi, 
nasıl yaşanır gibi bir durum hiç dertleri 
değil.

Çözüm üreteceklerini bekledikleri-
miz toplantıları gece yarısı yaptıkları gibi, 
çalışma bakanının 1 Mayıs’ta emeklile-
rimizi ve asgari ücretle çalışanlarımıza 
müjde vereceğiz açıklamasından bir ay 
geçti hala ses yok. Cumhurbaşkanı bu 
ülkede hiç kimse aç değil, yalan söylü-
yorsunuz derken acaba bir mahalleye 
ya da halkın arasına girip “ne istiyor-
sunuz?” dedi mi? Türkiye’nin yerli milli 
enflasyonu diye bir açıklama yapıyor 
akademisyenler. Üniversitelerin değerli 
ekonomi profesörleri. Öte yandan mu-
halefet liderleri, diğer partilerin başkan-
ları bütün bunların sebebi Erdoğan’dır 

açıklamaları yapıyorlar. 
Vatandaş yöneticilerine 
inanmak istiyor. Ancak 
annelere tencere kaynat-
tırmayan yokluk, babaları 
evlatlarına mahcup eden 
yokluk, bunlar bu ülkede 
yaşanıyor. Bu ülkede acık-
mamak için daha çok su 
içtiğini söyleyen çocuklar 
var. Onların sesini kim du-
yacak? Bizler o çocukların 
vebalini nasıl taşıyacağız?..insanca ya-
şamak herkesin hakkıdır.

İşsizlik rakamları artık daha farklı 
hesaplanır oldu. Öyle ki sığınmacılar, 
yasadışı göçmenleri da bir kenara bıra-
karak konuşsak bile eğitimli gençlerin 

nerede bir iş ilanı varsa 
oraya başvurmasını ve 
karşılığında bir hiçliğin 
çukuruna düşmesini 
açıklayacak bir Allah’ın 
kulu yok. Öyle ki artık 
gençler aile olmak için 
atacakları adımları bile 
atamaz oldular. Çünkü 
hem işsizlik hem artan 
ev kiraları onları çıkmaz 
sokağın ortasında bıraktı. 

Başvurdukları iş ilanlarının sayısını artık 
kendileri de unutmuş durumdalar. Son-
rasında çok bilirkişiler yaptıkları açıkla-
malarda iş beğenmeme durumunu öne 
sürüyorlar. Zira biliyorlar ki, sizin olma-
dığınız yerde bir başkası mecbur kaldığı 

için çalışacak. Yani hiç kimse ben bu iş 
yeri için gerekliyim diyemeyecek. Yeri-
nizi dolduracak birilerini bulmak hiç de 
o kadar zor değil…

Bundan 20-30 yıl öncesine göre 
gençler daha eğitimli ve donanımlı. 
Ancak iş beğenmiyor denilen gençler 
yasa dışı çalışmayı kabul etmedikleri için 
işsizler. Binlerce gencin ortak sorunu bu 
ve sayısını hatırlayamadıkları başvuru-
lardan cevap bekliyorlar. İşsiz sayısı on 
milyonu geçti ancak sendikaların yaptık-
ları açıklamalar rakamların daha yüksek 
olduğunu söylüyor.

Atanamayan öğretmenler, özel 
eğitim kurumlarında asgari ücretle ça-
lışmaya zorlanıyorlar. Nereyi tutarsanız 
tutun elinizde kalıyor. Çünkü salgın dö-
neminde de birçok kişi işten çıkarmalar 
sonucu işsiz kaldı. Salgın bitti ama onlar 
hala işsiz.

Kira artışlarına yeni bir düzenleme 
getirileceği açıklanmıştı. Ne yazık ki açık-
lamaları yapan bakanların da kafası ka-
rışık ki henüz bir düzenleme yapılmadı. 
Asgari ücretle yaşamaya çalışan birinin 
iki bin beş yüz lira kira verdiğini düşün-
düğünüzde, yaşamsal ihtiyaçlarını kar-
şılayamadığını görüyorsunuz. O zaman 
“maaşlara yaptığımız iyileştirmeler orta-
da” diye yapılan açıklamalar anlamsız ve 
acımasızca oluyor.

Bu ülke asla açlığı tartışmaması ge-
reken bir ülkedir. Bu ülke yaradan tara-
fından, tabiat tarafından ödüllendirilmiş 
bir ülkedir. 

Kan ekseniz can biter. Fakat bugün 
geldiğimiz noktada buğdayımızı dahi 
üretemez duruma gelmişsek ve açlığı 
tartışıyorsak, o zaman başımızı iki elimi-
zin arasına alıp düşünmemiz lazım. Biz 
neyi yanlış yaptık?...

ALIM GÜCÜ DÜŞERKEN ZAMLAR ŞIMŞEK GIBI!...

Mayıs’ta Konya'nın ihracatı yüz-
de 8,93 artarak 242,8 milyon dolar 
oldu. 2022'nin ilk 5 ayında ihracat 
yüzde 11,55 artarak 1.332 mil-
yar dolara, son 12 aylık ihracat ise 
3,135 milyar dolara ulaştı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), 2022’nin Mayıs ayı dış tica-
ret verilerini açıkladı. Türkiye Mayıs 
ayında ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 
milyar dolar oldu. Konya, Mayıs’ta 

yüzde 8,93 artışla 242,8 milyon 
dolar ihracat yaptı. İhracat rakam-
larını değerlendiren Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
“Şehrimizin kesintisiz ihracat artışı 
Mayıs ayında da devam etti. Ma-
yıs’ta Konya’nın ihracatı geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,93 artarak 
242 milyon 806 bin dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu rakama göre 
Konya il bazında genel ihracattan 
yüzde 1,42 pay almıştır. 2022 yılı 

ilk beş aylık ihracat rakamımız da 1 
milyar 332 milyon dolar olmuştur. 
Dört aylık ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11,55 artış 
göstermiştir. Son 12 aylık ihracat-
ta son 12 aylık ihracat ise 3 milyar 
135 milyon dolara yükselmiştir. 
Emeği geçen tüm tüccar, sanayici 
ve dış ticaret çalışanlarımızı tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın ihracatı hız kesmedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Bisiklet ve teknolojiyi birleştirmek için 
önemli bir adım atarak, Türkiye'de ilk kez Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi'ni hayata geçirdik"

ATUS’tan sonra 
ABUS hizmete girdi

Türkiye'nin en uzun bisiklet 
yolu ağına sahip Konya'da, bisiklet 
navigasyon sistemi işlevini gören 
mobil uygulama Akıllı Bisiklet Ula-
şım Sistemi (ABUS) hayata geçirildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, bisikletin Konya'nın 
önceliklerinden biri olduğunu, bu 
nedenle sadece bisikletle ilgilenen 
bir müdürlük kurduklarını söyledi. 
Türkiye ve dünyadaki bisiklet yatı-
rımlarını yakından takip ettiklerini 
belirten Altay, "Özellikle modern 
şehirlerde trafik sorununu çözme-
nin başka bir yolu yok. İnsanların 
bir yerden başka bir yere gitmesinin 
en sağlıklı yolu bisiklet. Konya'nın 
bu manada öncü olması için çaba 
sarf ediyoruz." dedi. Konya'nın 550 
kilometre ile Türkiye'nin açık ara 
en uzun bisiklet yoluna sahip şehri 
olduğunu anımsatan Altay, "Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı tarafından Bisiklet Master 
Planı'nı Türkiye'de onaylatan ilk şe-
hir Konya. Bu manada Master Plan 
çerçevesinde 73 kilometre daha ila-
ve bisiklet yolu yapmak için çalışma-
lar yapıyoruz. Yaklaşık 40 kilomet-

resini tamamladık. İnşallah 2024 
yılına kadar bunu 73 kilometreye 
tamamlamış olacağız. Hedefimiz 
Konya'daki her insanın evine, işi-
ne, okuluna bisikletle ulaşabileceği 
güvenli yollar oluşturabilmek." diye 
konuştu. Altay, kentte bisikletlilerin 
konfor ve güvenliğini sağlamaya yö-
nelik çalışmalar kapsamında mobil 
Konya Akıllı Ulaşım Asistanı'nın alt 
uygulaması ABUS'u geliştirdiklerini 
vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bi-
siklet ve teknolojiyi birleştirmek için 

önemli bir adım atarak, Türkiye'de 
ilk kez Akıllı Bisiklet Ulaşım Siste-
mi'ni hayata geçirdik. Bu aslında 
şehirde toplu ulaşımla bisikletin en-
tegrasyonu için önemli bir iş. Bisiklet 
kullanıcılarımız bisiklet tramvayımı-
zın saatini, 50 adet bisiklet taşıma 
aparatlı otobüsümüzün saatini, oto-
parklardaki boş bisiklet duraklarının 
sayısını ve bisiklet güzergahlarını 
ABUS uygulaması üzerinden göre-
biliyorlar." ABUS'un bisikletliler için 
her durumun düşünüldüğü kap-

samlı bir uygulama olduğunu ve bu 
konuda ülkenin diğer şehirlerine de 
örnek olmak istediklerini aktaran 
Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir 
yerden bir yere gidecekseniz ABUS 
uygulamasıyla, bisiklet yollarında 
güvenli bir şekilde size bir rota çizi-
yoruz. Ayrıca bisikletle toplu ulaşım 
kullanmak istiyorsanız otobüs gü-
zergahlarımızı, bisiklet tramvayımızı 
ve en önemlisi de bisikletinizi park 
edebileceğiniz bisiklet parklarımı-
zın doluluk, boşluk oranını görme 
imkanına sahip oluyorsunuz. Tür-
kiye'de ilk kez Konya büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len ABUS uygulamamız önemli bir 
bisiklet navigasyonu oldu." "Güvenli 
Bisiklet Yolları" projesine ilişkin de 
bilgi veren Altay, "Çocuklarımızın 
güvenli bişekilde okula gitmeleri 
çok önemli. Çocuklarımızı bir servis 
mantığıyla zabıta ve polis ekipleri 
eşliğinde güvenli bir şekilde okulla-
rına ulaştırıyoruz. Temel amacımız 
çocuklarımızın her gün güvenli bir 
şekilde okula gitmelerini sağlamak." 
ifadesini kullandı.
n AA

Işadamı Yusuf Genç’e 
Kızılay’dan teşekkür plaketi

Geri dönüşüm ürünü getirene
ücretsiz tramvay bileti

Türk Kızılay Meram şube-
si, kendilerine maddi ve manevi 
destek veren Yusuf Genç’e plaket 
takdim etti.  Türk Kızılay Meram 
Şube Başkanı Mustafa Aydın ve 
yönetim kurulu üyeleri, Tarım 
sanayiinin duayen ismi Şaka-
lak Tarım Makinaları Sanayi A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Genç’i şirket merkezinde ziyaret 
ederek başarılı çalışmaları ve Kı-
zılay’a sağladığı katkılardan dola-
yı teşekkür plaketi takdim ettiler. 
Türk Kızılay Meram Şube Başkanı 
Mustafa Aydın, “Türkiye’de ve 
dünyada, Türk Kızılay,’ın afet-
lerde ve olağan dönemde ihtiyaç 
sahiplerine yönelik yardım sağ-
lamak, toplumda yardımlaşmayı 
geliştirmek, güvenli kan teminini 
gerçekleştirmek ve zarar görebi-
lirliği azaltmak amacıyla faaliyet-
lerini yürütmektedir. 

Bu yolda en büyük destekçi-
miz hayırsever iş adamlarımız ve 
aziz milletimizdir. Bu gönüllülük 
seferberliğinde Konya’mızın göz-
de kuruluşu Türk tarım sanayinin 

marka ismi Şakalak Tarım Maki-
neleri Sanayi AŞ’den büyük katkı 
ve destek görmekteyiz. Kendileri-
ne hem çalışmalarında hem de bu 
gönüllü hizmetlerinde başarılar 
diliyoruz” dedi. Türk Kızılay Me-
ram şubesi olarak Ramazan ayı 
boyunca 1300 ailenin evlerine ka-
dar gidilerek her gün sıcak yemek 
dağıttıklarının altını da çizen Baş-
kan Aydın, bu örnek yardımları 
devam ettireceklerini ve Kurban 
bayramı öncesi de yine ihtiyaç 
sahibi ailelere bir kaç ay yetebi-
lecek kahvaltı paketlerini ulaştı-
racaklarını sözlerine ekledi. Şaka-
lak Tarım Makineleri Sanayi A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Genç’te Türk Kızılay Meram Şube 
yönetimine nazik ziyaretleri ve 
plaket takdimi nedeniyle teşekkür 
ederken, “Türk Kızılay’a destek 
olmak hepimizin vazifesidir. Biz 
de maddi ve manevi bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonrada 
Türk Kızılay’a destek olmaya de-
vam edeceğiz" şeklinde konuştu. 
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Büyükşehir Belediyesi, Dünya 
Çevre Günü etkinlikleri kapsamın-
da; Kültürpark, Otogar ve Bosna 
Hersek Tramvay duraklarına kuru-
lan stantlara geri dönüşebilen atık 
getiren vatandaşlara ücretsiz tram-
vay bileti hediye ediyor. Biletler 5 
Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
kullanılabilecek. Büyükşehir Bele-
diyesi, geri dönüşümde farkındalık 
oluşturmak amacıyla Dünya Çevre 
Günü dolayısıyla özel atık toplama 
kampanyası başlattı. Büyükşehir, 

vatandaşların yoğun olarak kullan-
dığı alanlara stantlar kurarak geri 
dönüşüm atık getirenlere ücretsiz 
tramvay bileti veriyor. Vatandaş-
lar; Kültürpark, Otogar ve Bosna 
Hersek Tramvay duraklarında ku-
rulan stantlara saat 10.00 ile 20.00 
arasında gelerek getirdikleri geri 
dönüşüm atıklarını bırakarak bi-
letlerini temin edebiliyor. Alınan 
biletler 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde kullanılabilecek.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
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Su, kısaca hayat demek.
Cenâb-ı Hakk, Kur’an’da “Biz her 

şeyi su’dan yarattık” buyuruyor.
Su, bu dünyanın ve diğer dünyala-

rın olmazsa olmazı..
Onsuz bir hayat asla dşünüle-

mez…
Yeryüzündeki her şey ona muhtaç. 

Ayrıca insanoğlu, gökyüzünde bazı 
gezegenlerde koloniler kurabilmek için 
mutlaka suya ihtiyacı var. Uzaya çıkan 
insanoğlu yaşadığı bu dünyanın bir 
benzerini bulabilmek için ilk aradığı şey 
su’dur. 

Su, “Kara Elmas” olarak bilinen 
petrolden daha kıymetli bir element; 
H2O.

İki hidrojen, bir oksijen atomundan 
oluşan su, yakıcı ve yanıcı özellikleriyle 
“mutlu evlilik” diye tabir edilen bir me-
lekülü oluştururlar. Su tıpkı bir DNA 
gibi içerisinde keşfedilmeyi bekleyen 
sırlar taşır. Keşfedilmiş birçok özelliği-
nin yanı sıra, henüz keşfedilmeyi bekle-
yen sırları vardır.

Bulabilene aşk olsun…
Günümüzde petrole alternatif sür-

dürülebilir enerji kaynakları pekâla bu-
lunabilir. Ama suya asla..!

Dünya ile insan bedeninin yüzde 
70’i sudan ibarettir. Su aynı zamanda 
güç, kuvvet ve enerji demek. Nerede bir 
su bulursanız hemen duş alın. Kendini-
zi göl ve denizin mavi sularına bırakın.

Dünya yüzme şampiyonunun bir 
bardak suda boğularak öldüğünü de 
bilin.

Korona günlerinde insanların akci-
ğerlerini aniden dolduran su yüzünden 
hayatlarını kaybettiklerini de bir kenara 
not edin. Neden nefessiz kaldıklarını bir 
düşünün.

***
Bizim bataklığa benzer bir Hotamış 

Gölü’müz vardı.
Demirel’in iktidarı döneminde bu 

bataklıklı gölümüze, temiz olmayan bir 
el uzanarak onu kuruttu! Bir dönem 
“Kurtar bizi baba!” diye eline sarılmaya 
çalışan kitleleri, yalan dolanlarla kandı-

ran politikacıların kurbanı 
olan insanımıza; günah 
çıkartmaya çalıştılarsa da 
iş işten çoktan geçmişti. 
Bataklıkta yaşayan canlı 
varlıkların ahı ayyuka ka-
dar uzandı da bugün o 
kurutulan gölü kurtarmak 
için canhıraş feryatlar yine 
arşa kadar yükseliyor.

İşte o feryatlardan 
biri, Konya-Karaman İl-
leri Hotamış ve Havalisi Türkmenleri 
Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet 
Kiraz ve yönetim kurulu üyelerinden 
geldi. II.Abdülhamid döneminde teme-
li atılan ve menbaı Beyşehir Gölü olan 
Konya Ovasını Sulama Projesi (KOP), 
tamamlanması için bir hareket ve ey-
lem bekleyen GÖKSU’nun Mavi Tünel 
vasıtasıyla kurumuş, suya hasret çatlak 
toprakların tekrar can suyuna ihtiyacı 

var.
Satın Kiraz’ın suya 

hasret çatlamış dudakla-
rından süzülen şu ferya-
da bir bakın:

“Susuz tarımın, 
ziraatın Konya’da yapı-
labilmesi mümkün de-
ğildir. Su olmazsa Konya 
Ovası’nda tarım bitmiş 
demektir. 

Susuz ziraat zarar 
ediyor, zarar ettiriyor. Artık Konya ve 
Orta Anadolu bölgesinde susuz tarımın 
olması mümkün değildir. Bunun aksi-
ni söylemek Konya Ovası’nın ve Orta 
Anadolu’da tarımın bitirilmesi anlamı-
na gelir.”

***
Bu feryat, Konya’da su savaşlarının 

başladığının işaretidir. 
Mavi Tünel’in bitirilmesi için söz 

veren siyasi iktidarlar, yerli figüranla-
rıyla birlikte bu feryada kulak kabart-
maları gerekir. Çiftçinin buğday ve 
arpa ekebilmesi için artan mazot ve 

gübre fiyatlarından evvel suya ihtiyacı 
var. Geçen hafta Güneydoğu Anadolu 
bölgesini gezdim. Konya çiftçisi gibi 
geçimini çiftçilik, meyvecilik, hayvan 
yetiştiriciliğinden sağlayan doğulu 
insanımızın; buğday ve arpa ekmek 
yerine gelir getiren alternatif ürünlere 
yöneldiğini gördük ve müşahede ettik.  
Suyun güç, kuvvet ve enerji kaynağı, 
insanımız başta olmak üzere nebatat 
ve hayvanatın da olmazsa olmazı oldu-
ğunun idrak ve şuuruna vararak 2013 
yılında yapım inşasına başlanılan ve 
2017’de bitirilerek Konya Havzasındaki 
çiftçimizin hizmetine sunulması planla-
nan Mavi Tünel ve Hotamış Göleti’nin 
2022 yılı itibariyle neden bitirilemedi-
ğini STK’lar ve Konya medyası elbette 
sorgulamalıdır.

Oya gelindiğinde kitlelere 2023 
ve 2071 vizyonuyla seçmen karşısına 

çıkanlar, yatırımlarda bölge ayrıcalığı 
yapmak yerine vatanın her bir karış 
toprak, yer ve bölgesine de el uzatmalı-
dır. Yerel aktörleri ve Ankara’yı harekete 
geçirmek için STK’lar ve Yerel Medya, 
at gözlüklerini bir kenara koyarak me-
seleye; hepimize hayat veren/verecek 
olan su kaynakları ve Konya Ovası’nın 
baş meselesi olarak bakmalı, kamuoyu 
baskısını artırmalıdır.

Madem çiftçimiz kalkınması için 
çare Mavi Tünel’dir…

Madem Konya’mızın ve insanımı-
zın güvenilir/temiz gıdaya ulaşması için 
çare KOP ve Hotamış Göleti’dir…

Angora’yı uyarmak da bizim vazi-
femiz.

Ey Ankara! Duy sesimizi!
Konya’da Su Savaşları başladı ve 

Ankara sınırına dayanmak üzere…
Konyalı çiftçi önce traktörüyle, son-

ra yayan bir yürürse onu durdurmak ne 
mümkün!

Hâni diyordunuz ya;
YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINMAZ!

KONYA’DA SU SAVAŞLARI…

Selçuklu'da ‘Çevre Festivali’

Meram’da ilaçlı mücadele başladı

Abdil Erdal 
yeniden başkan oldu

Otogarda ‘Hızlı Geçiş 
Sistemi’ uygulanacak

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası’nın (SM-
MMO) 24. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı ve oda kurullarının 
seçimi  28-29 Mayıs tarihlerinde  
gerçekleştirildi.  Konya Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Abdil Erdal, yaptı-
ğı açıklamada yeniden başkanlığa 
seçildiğini söyledi. Abdil Erdal'ın 
açıklamasına göre yönetim kurulu 

toplantısından sonra şekillenmesi 
beklenen görev dağılımı şu şekil-
de: Abdil Erdal – Başkan, Halil Bı-
çakçı - Başkan Yardımcısı ,M. Akif 
Yıldırım - Başkan Yardımcısı/Say-
man ,İbrahim Paparacı – Sekreter 
,Hakan Ceylan - Yönetim Kurulu 
Üyesi, Celal Emiroğlu - Yönetim 
Kurulu Üyesi ,İdris Tuncer - Yö-
netim Kurulu Üyesi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi ve PTT 
Genel Müdürlüğü arasında imza-
lanan protokol ile Konya Şehir-
lerarası Otobüs Terminali’ndeki 
otobüs giriş-çıkış işlemleri, Hızlı 
Geçiş Sistemi üzerinden gerçek-
leştirilecek. Büyükşehir Belediyesi 
ile PTT Genel Müdürlüğü arasın-
da Konya Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) alt yapısı kurulmasına dair 
protokol yapıldı. Trafik kontrol 
noktasında oluşan araç yoğunlu-
ğu ve yolcuların bekleme süreleri-
ni azaltmaya yönelik olarak haya-
ta geçirilecek sistemin protokolü, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ge-

nel Sekreteri Ercan Uslu ile PTT 
Ödeme Sistemleri Daire Başkanı 
Dinçer Demirhan arasında imza-
landı. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Konya Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde HGS alt yapısıyla 
uygulanacak sistemle şehirlerara-
sı yolcu taşımacılığı hizmeti veren 
seyahat acentelerinin vezne be-
dellerinin otomatik olarak öden-
mesi sağlanacak. Ayrıca, terminal 
hizmetlerini kullanan vatandaş-
larla seyahat acentelerinin hizmet 
alma hızı artacak. Programda PTT 
Konya Başmüdürü Mustafa Çalış-
kan da bulundu.
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Belediye Başkanı Altay 'Özellikle susuz tarım ve yağlı bitki konusunda aspir çok önemli bir girdi. Bu bölgede de 13 ton aspir tohumu 
dağıtarak bir deneme gerçekleştiriyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı alternatif ürünler üretmek konusunda destekliyoruz.' dedi

Kırsaldaki üreticilere destek
Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay, Hüyük’ün 
Çamlıca, Selki, Köşk, İmrenler, Bu-
runsuz, Mutlu, İlmen, Çavuş, Göçeri 
ve Kıreli mahallelerinde vatandaş-
larla bir araya geldi. Hüyük’te çilek 
hasadına da katılan Başkan Altay, 
“Tarımsal desteklemelerimiz sürü-
yor. Hüyük bu manada çilek konu-
sunda markalaştı. Şimdi aspirle ilgili 
bir deneme yapıyoruz. 

Özellikle susuz tarım ve yağlı 
bitki konusunda aspir çok önemli 
bir girdi. Bu bölgede de 13 ton as-
pir tohumu dağıtarak bir deneme 
gerçekleştiriyoruz. Kırsalda yaşayan 
vatandaşlarımızı alternatif ürünler 
üretmek konusunda destekliyoruz.” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük 
ilçesine bağlı mahallerde vatandaş-
larla buluştu. Başkan Altay, Hüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, 
AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muam-

mer Karaaslan ve MHP Hüyük İlçe 
Başkanı Şerafettin Açıkgöz ile birlik-
te ilçeye bağlı; Çamlıca, Selki, Köşk, 
İmrenler, Burunsuz, Mutlu, İlmen, 
Çavuş, Göçeri ve Kıreli mahallele-
rini ziyaret etti. Mahalle ziyaretle-
rinde muhtarlarla ve vatandaşlarla 
bir araya gelerek görüş ve talepleri 
yerinde dinleyen Başkan Altay, bir 

çilek tarlasında vatandaşlarla bir-
likte çilek hasadına da katıldı. İlçe 
ziyaretlerinde bir yandan belediye 
hizmetlerini yerinde görme imkanı 
bulduklarını bir yandan da vatan-
daşlarla hasbihal ettiklerini ifade 
eden Başkan Altay, tüm Hüyük’lüle-
re gösterdikleri ilgiden dolayı teşek-
kür etti. Özellikle kırsalda yaşayan 

vatandaşların gelirinin artırılmasıyla 
ilgili önemli çalışmalar yürüttükle-
rini kaydeden Başkan Altay, “Ta-
rımsal desteklemelerimiz sürüyor. 
Hüyük bu manada çilek konusunda 
markalaştı. Şimdi aspirle ilgili bir 
deneme yapıyoruz. Özellikle susuz 
tarım ve yağlı bitki konusunda aspir 
çok önemli bir girdi. Bu bölgede de 
13 ton aspir tohumu dağıtarak bir 
deneme gerçekleştiriyoruz. İnşallah 
Hüyük’te özellikle susuz alanlarda 
aspirle ilgili bir çalışmayı da hayata 
geçirmiş olacağız. Kırsalda yaşayan 
vatandaşlarımızı alternatif ürünler 
üretmek konusunda destekliyoruz. 
Güneysınır’da lavanta deniyoruz, 
Hüyük’te çilek deniyoruz, aspir de-
niyoruz. Ayrıca tıbbi aromatik bit-
kilerle ilgili de çalışmalarımız var. 
Bunlar tamamlandığında vatandaş-
larımız bulunduğu yerde daha çok 
gelir elde etmiş olacak.” dedi.
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Artan dünya nüfusu, kentleşme 
ve sanayi üretimi sebebiyle olu-
şan çevre ve insan sağlığının bo-
zulması tehdidine dikkati çekmek 
ve bu alanda örnek bir farkındalık 
çalışması olan “Çevre ve Sıfır Atık 
Festivali” 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde misafirlerine kapılarını 
açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
öncülüğünde, Çevre Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığınca başlatı-
lan sıfır atık seferberliği kapsamında 
bakanlıkça himaye edilen festivalde 
Selçuklu Belediyesi’nin yanı sıra 
Konya Büyükşehir, Karatay ve Me-
ram Belediyeleri de  paydaş olarak 
yer alıyor. Konya Sıfır Atık ve Çev-
re Festivali 5-6-7 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleşecek. Ayrıca çev-
re ve sıfır atıkla ilgili çalıştayda ülke 
genelinden birçok kamu kurumu da 
konuşmacı ve dinleyici olarak yer 
alacak.  Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de gerçekleşecek olan Çevre ve Sıfır 

Atık Festivali’nin içeriğinde ise çev-
re ve sıfır atık bilincinin, duyarlılığın 
artırılmasına yönelik paneller, çalış-
tay, söyleşiler, gösteriler, müzikaller, 
atölye çalışmaları, konserler gibi pek 
çok etkinlik yer alacak. Çevre ve Sıfır 
Atık Festivali’nde Selçuklu Belediye-
si’nin koordinasyonuyla gerçekleşe-

cek olan Sıfır Atık ve Çevre konulu 
çalıştayın her günü için katılımcıla-
rın programlardan keyif alarak öğre-
necekleri ve dikkat algılarını güçlen-
direcek konu başlıklarıyla bağlantılı 
interaktif workshoplar, atık dönüşü-
mü uygulama webinar gösterimleri, 
biyobozunur uygulamalar gibi moti-

ve edici içerikler yer alacak. Zirvede 
konuşmacı ve katılımcı olarak başta 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı olmak üzere Çevre Şehir-
cilik İl Müdürlüğü ile birçok şehrin il 
ve ilçe belediyeleri ve  Konya’dan 31 
ilçe belediyesi yer alacak. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, ilçede yaşa-
yan vatandaşların daha sağlıklı ve 
daha rahat bir yaz mevsimi geçire-
bilmeleri adına ilaçlama çalışmaları-
na hız verdi.  Özellikle yeşil alanlarda 
yürütülen ilaçlama çalışmaları prog-
ram dahilinde periyodik olarak de-
vam ediyor. Çalışmaları belli bir plan 
ve program dahilinde yürüttüklerini 
ifade eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, tüm mahalleler-
deki yeşil alanların belirli periyotlar 
dahilinde tarafından ilaçlanacağını 
belirtti. 

Başkan Kavuş, çalışmalar hak-
kında yaptığı açıklamada şu gö-
rüşlere yer verdi; “Ekiplerimiz, 
haşerelerin üreme kaynağı olan su 
kanalları, havuzlar, su birikintileri, 
organik atıkların bulunduğu yer-
ler, çöp konteynerleri, gübrelikler, 
pazar yerleri gibi alanlar başta ol-
mak üzere ilçenin tamamında yaz 
boyunca hassas bir çalışma yürüte-
cek. Haşerelerin üreme kaynakları 
olduğu alanlarda çalışmalarımızı 
yoğunlaştırıyoruz. Parklar, çocuk 

oyun alanları, yol kenarları ve diğer 
ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar 
ile yeşil alanlarda da titiz bir çalışma 
yürütüyoruz. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe 
genelindeki çöp bidonları, kontey-
nerler, pazar yerleri, temizlik hiz-
metlerinde kullanılan çöp toplama 
araçlarını da ilaçlamakta ve dezen-
fekte etmektedirler. Mücadelemizi, 

69 mahallemizin tamamında yaz 
mevsimi boyunca devam ettirerek 
hemşehrilerimizin rahat ve sağlıklı 
bir yaz mevsimi geçirmesi nokta-
sında hassasiyet göstermeye devam 
edeceğiz.”  Öte yandan yapılan açık-
lamada, Meram’da haşere ile ilgili 
şikayetlerin Meram Belediyesi’nin 
444 3 042 numaralı telefonuna ile-

tilebileceği bildirildi. Açıklamada 
ayrıca, vatandaşların özellikle ço-
cukların, hasta ve yaşlıların ilaçların 
olumsuz etkilerine maruz kalmama-
ları için ilaçlama araçlarına çok yak-
laşmamaları, kapı ve pencerelerini 
kapatmaları, gerekli itinayı göster-
meleri hususunda uyarı yapıldı
 n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA BALKAN
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Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, Fethin 
569. Yılında Fatih Sultan Metmed 
Han’ı anlatan Selçuk Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Alaattin Aköz, 
40 yıllık tarihçi olarak tarihi şahsi-
yetler içerisinde sivil olarak Yunus 
Emre’yi, siyasi olarak da Fatih Sul-
tan Mehmet’i ön planda tuttuğunu 
belirtti. 

Fatih’in sanatkâr, entellektüel, 
rönesanscı yönleriyle birlikte de-
ğişik açılardan da ele alınabilece-
ğini ifade eden Prof. Dr. Alaattin 
Aköz, “Fetih ve Fatih” merkezli 
sohbetinde; Fatih’in iki defa tahta 
çıktığını 1444’de 12 yaşındayken, 
1451’de babası II. Murat’ın vefa-
tı üzerine 19 yaşında tahta otur-
duğunu söyledi. Aköz, Fatih’in 
1446’da kendi iradesiyle değil bir 
darbe neticesinde tahtan indirildi-
ğini, bunu kendisinde bir travma 
oluşturduğu için asla unutmadığı-
nı ifade etti. 

İstanbul’un 29 defa kuşatılıp 
alınamamış bir şehir olduğunu, 
Emeviler ve Abbasiler dönemin-
de Müslümanlar tarafından yedi 
defa kuşatıldığını belirten Prof. Dr. 
Aköz, “Fatih, İstanbul’u fethetmek 
mecburiyetindeydi. 

Osmanlı’ya sultan olacaksa, 
cihan imparatoru olacaksa, yaşa-
dığı ilk travmadan kurtulacaksa; 
Fatih, beş yıl boyunca İstanbul’u 

almanın plan ve programını yap-
tı. İki yılda Edirne’de hazırlıklarını 

yaptı.” dedi. İstanbul’un iki kıtayı 
birleştirmesi ve büyük İpek Yolu 

ticaretinin Avrupa’ya uzanan aya-
ğını oluşturması dolayısıyla önemli 
olduğunu söyleyen Aköz, tarihçi-
lerin İstanbul’u hikaye ederlerken 
daha çok Ayasofya‘yı anlattıklarını 
belirterek “İstanbul’la ilgili öne çı-
kan unsur her zaman Ayasofya ol-
muştur. Ayasofya ile ilgili pek çok 
menkıbe var. Ayasofya dünyanın 
en büyük mabetlerinden birisi. İs-
tanbul’un kuruluşu 330 ve 400’lü 
yıllarda nüfusu 500.000’e ulaşmış 
bir şehir. 530’da da pagan dönem-
de var olan bir mabedin yerine 
yeni hristiyan mabed yapılıyor.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fa-
kültesi tarafından öğretim elemanı 
ve öğrencilere yönelik “Tıp Tek-
nolojileri Medikal İnovasyon La-
boratuvarı Açılış ve Bilgilendirme 
Toplantısı” gerçekleştirildi. Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Dr. Yavuz Selvi, fakülte-
de düzenlenen toplantıda; Medikal 
İnovasyon Laboratuvarı ve SÜ Tıp 
Fakültesi Bilimsel Araştırma Pro-
jeleri Koordinatörlüğünün işleyişi 
hakkında konuşma yaptı. Prof. Dr. 
Selvi, “Tıp ve mühendislik bilgisini 
birleştirecek, yeni cihazlar üretil-
mesine imkan tanıyacak, patentler 
alınmasını sağlayacak bir laboratu-
var kuralım, dedik. Bizim için çok 
heyecan verici bir gelişme. Adını 
da ‘Medikal İnovasyon Laboratu-
varı’ şeklinde ifade ettik. Yakında 
orayı tefriş ediyoruz, donanımla-
rını kuruyoruz. Sürekli olarak ça-

lışacak. Mühendislerimizin gelip 
orada danışmanlık hizmeti vere-
ceği bir laboratuvar” dedi. Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinatörü 
Uzm. Zehra Betül Şişman da, koor-
dinatörlüğün çalışmalarına ilişkin 

bilgi vererek, "15 günde bir mutat 
şekilde salı ve perşembe günleri 
olmak üzere doktor - mühendis 
toplantıları gerçekleştireceğiz. Salı 
günleri, bugün yaptığımız toplan-
tı gibi genel olarak yapılan sağlık, 
medikal hatta bazen malzeme mü-

hendislerinin olacağı cerrahi robo-
tik kollardan tutun birçok alanda 
genel toplantılar yapmayı planlıyo-
ruz. Perşembe günleri ise bölümle-
rin çalıştığı alanlara ve taleplerine 
göre özel spesifik hocaları, firma-
ları davet edeceğiz” diye konuş-
tu. Şişman, Koordinatörlük olarak 
tüm proje süreçlerine danışmanlık 
hizmeti verdiklerini sözlerine ek-
ledi. Konuşmaların ardından Doç. 
Dr. Murat Ceylan, yaklaşık 22 yıl-
dır yapay zeka üzerine çalışmalar 
yaptığını belirterek SÜ Tıp Fakül-
tesi iş birliğinde gerçekleştirdikleri 
projeler hakkında bilgi verdi. Cey-
lan, tıp teknolojilerinde Türkiye ve 
dünyadan örneklerle mühendislik 
ve yapay zeka çalışmalarını anlat-
tı. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Nadire Ünver 
Doğan, öğretim elemanları ve öğ-
renciler katıldı. n HABER MERKEZİ

İstanbul Ayasofya’yla özdeş

Selçuk Tıp’ta teknoloji anlatıldı

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Küçük,  2021 yılının son iki çeyreğindeki 
daralan inşaat sektöründe küçülmenin 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini söyledi

‘İnşaat sektörü küçülüyor’
KONTİMDER Yönetim Kuru-

lu Başkanı Gökhan Küçük, Türkiye 
ekonomisinin 2022 yılının ilk çey-
reğinde yüzde 7,3 büyüme göster-
diğini, sanayi sektörü yüzde 7,4 bü-
yürken, inşaat sektöründe ise yüzde 
7,2 küçülme yaşandığını bildirdi. 
Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gös-
tertirken, büyüme verileri açıklanan 
ülkeler arasında Türkiye dünyada 
6’ncı sırada yer aldığını, ekonomi-
deki hızlı büyümede özellikle va-
tandaşın tüketimi etkili olduğunu, 
inşaat sektöründeki küçülmenin 
durmadığına dikkat çeken KON-
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökhan Küçük,  2021 yılının son iki 
çeyreğindeki daralan inşaat sektö-
ründe küçülmenin 2022 yılının ilk 
çeyreğinde de devam ettiğini söy-
ledi. Sektördeki sorunların artarak 
devam ettiğini vurgulayan Gökhan 

Küçük, “İnşaat sektöründe son üç 
çeyrektir küçülme yaşanıyor. İnşaat 
maliyetlerindeki hızlı artış ve yeni 
inşaat sayılarında son dönemlerde 
yaşanan durgunluk sorunları hızla 
derinleştiriyor. Yılın başında yaşa-
nılan mevsimsel zorluklar, son dö-
nemde etkili olan maliyet artışları, 

sektörel problemleri iyice ağırlaştırdı 
ve firmaları iş yapamaz hale getirdi. 
İnşaat malzemelerindeki fiyat ar-
tışları hala devam ediyor. Sektöre 
yönelik yapılan teşvik ve destekler 
istenilen etkiyi yaratmadı.  Buna 
bağlı olarak kira ve konut fiyatların-
daki hızlı artışlar durdurulamıyor.” 

dedi. İnşaat sektörünün ülke ekono-
misi için öneminin ortada olduğunu 
belirten Gökhan Küçük, sektörün 
geleceği için çözüm üretilmesi ge-
rektiğin söyledi. Gökhan Küçük şöy-
le konuştu: “ Pandeminin başlattığı 
ekonomik sorunlardan tüm dünya 
etkilendi. Pandeminin etkilerinden 
kurtulmaya çalışılırken, patlak veren 
Rusya-Ukrayna savaşı beraberinde 
enerji ve gıda fiyatlarındaki artışları 
getirdi. Hızlı maliyet artışlarından 
en çok etkilenen sektörlerin başın-
da inşaat geliyor. Yeni inşaat yatı-
rımları durdu ve bu şartlarda konut 
sahibi olabilmek zorlaştı. Konut 
arzının azalması fiyatları tetikledi. 
Kira ve konut fiyatlarını kontrol al-
tına alınması için yasal düzenleme-
ler hazırlanıyor.  Sektörün istikrara 
kavuşması için hızlıca etkili çözüm 
üretilmesi gerekiyor.”
n HABER MERKEZİ

Ahırlı’da ‘Sıfır Atık Projeleri’ 
etkinlikleri düzenlendi

Hacı adaylarına 
eğitim verildi

Konya İnsan Mektebi Kültür 
Davamız kapsamında geliştirilen 
Okullar Çiçek Açıyor ve Sıfır Atık 
projeleri kapsamında Ahırlı’da 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
Düzenlenen programlar kapsa-
mında Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, ilk olarak 
İlçe Kaymakamı Alperen Celep-
ci’yi ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Demirci’yi de 
ziyaret ederek ilçe genelinde yü-
rütülen eğitim çalışmaları hak-
kında bilgi aldı. Belediye Başkanı 
İsa Akgül’le de makamında görü-
şen Büyük, daha sonra Ahırlı Çok 
Programlı Anadolu Lisesi, Ahırlı 
KOP Millet Kıraathanesi, Akkise 
Atatürk İlkokulu ve Ahırlı Atatürk 
Anadolu Lisesini de ziyaret ederek 
öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle 
sohbet etti.  Konya İnsan Mekte-
bi Kültür Davamız kapsamında 

geliştirilen Okullar Çiçek Açıyor 
ve Sıfır Atık projeleri kapsamında 
düzenlenen etkinlikler ile sergi 
ve ödül törenine katılan İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
yaptığı konuşmada yürütülmekte 
olan bu projelerin önemine de-
ğindi. Programı düzenleyen ve 
emek veren herkese teşekkürleri-
ni iletti. Programa Büyük’ün yanı 
sıra Kaymakam Alperen Celepci, 
Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim 
Yazıcı, Ahırlı Belediye Başkanı İsa 
Akgül, Konya Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya 
Şevik, eğitim yöneticileri, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.  İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, programın ardından protokol 
üyeleri ile birlikte Çevre Haftası 
kapsamında düzenlenen uçurtma 
şenliğine de katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Kulu’da kutsal topraklara gi-
decek olan 24 hacı adayına 2 gün 
boyunca eğitim verildi. Kulu ilçe-
sinde çekilen kuralar sonrasında 
kutsal topraklara gidecek olan 24 
hacı adayı belirlendi. Hacı aday-
larına Kulu Merkez Camisi'nde 
2 gün boyunca eğitim semineri 
verildi. İlçe Müftüsü Muhsin Yıl-
dız tarafından verilen seminerde, 

hacı adaylarına hac yolculuğu ön-
cesinde görevli doktor tarafından 
temel sağlık bilgilendirmesi yapıl-
dı. Hac ibadeti, Kabeyi tavaf gibi 
temel bilgilerin de verildiği eği-
timlerde, hac ile ilgili istişarelerde 
bulunuldu. Eğitimlerin ardından 
ilk hac yolculuğunun 6 Haziran 
tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi
n İHA
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Çatıda çıkan yangın korkuttu Dron ile silah kaçakçısı yakalandı
Konya’da bir binanın çatısında 

çıkan yangın paniğe neden oldu. 
Yangın, saat 18.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Köprübaşı 
Mahallesi Şeyhulema Recepağa 
Caddesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, 5 katlı bir binanın çatısın-
da henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı.

 Dumanların yükseldiğini gö-
ren çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle yangın kontrol altı-
na alınarak söndürüldü. Can kay-

bının olmadığı yangında binanın 
çatısında maddi hasar meydana 

geldi.Yangının çıkış sebebi araştı-
rılıyor. n İHA

Konya'da dron destekli yol 
uygulaması yapan polis ekipleri, 
sürücü koltuğunun yanında bulu-
nan kutulardan şüphelendiği oto 
kurtarıcı aracında yaptığı arama-
da, koliler içinde piyasaya sürül-
mek üzere paketlenmiş 105 adet 
tabanca ve 61 adet şarjör ele ge-
çirildi. Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, dron destekli gerçekleştirdiği 
yol uygulamasında görüntülerde 
oto kurtarıcı aracında sürücünün 
yan koltuğunda koliler fark etti. 
Durumundan şüphelendiği oto 
kurtarıcı aracını durduran KOM 
ekipleri, yaptıkları aramada illere 

sevk edilmek üzere koliler halinde 
paketlenmiş 105 adet tabanca ve 
bu tabancalara ait 61 adet şarjör 
ele geçirdi. Gözaltına alınan araç 
sürücüsü ifadesi alınmak üzere 

emniyete götürüldü. Polisteki iş-
lemleri tamamlanan şahıs sevk 
edildiği mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Aksaray'da kadına yönelik şid-
detin önüne geçilmesi amacıyla 
çeşitli çalışmalar yapan jandarma 
ekipleri çadır kentte yaşayan mev-
simlik tarım işçisi kadınlara Kadın 
Acil Destek (KADES) eğitimi verip 
okullarından uzak kalan çocuklara 
gezici kütüphane ile ders çalıştırdı. 
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı 
tarafından kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi, kadınların bilinçlendi-
rilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 
çerçevesinde kadın astsubaylar ça-
dır kentlerde yaşayan mevsimlik ta-
rım işçisi kadınlara ulaştı. Ortaköy il-
çesine bağlı Çiftevi köyünde kurulan 
çadırlarda kalan kadınlarla buluşan 
jandarma görevlileri kadına yönelik 
şiddet hakkında bilgiler vererek KA-
DES programını kadınların telefon-
larına yükledi. Programın nasıl ve ne 
zaman kullanılacağına dair bilgiler 
veren kadın astsubaylar, ziyaret ve 

eğitimlerine hemen her gün devam 
ediyor. Şiddet olaylarında güvenlik 
güçlerinin desteğini anlatan jandar-
ma ekipleri, göçebe hayat yaşayan 
kadınların nerede olursa olsun baş-
vuru yaparak devlet tarafından veri-

len imkanlardan yararlanacağını da 
anlatıyor. Aileleriyle birlikte çalışma-
ya geldikleri için okuldan uzak kalan 
çocuklara ise kitaplar okutularak il-
köğretim dersleri çalıştırılıyor. İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğü’nün gezici 

kütüphanesi ise jandarma ekiplerine 
çadır kentlerde eşlik ediyor. Onlarca 
çocuk annesi KADES eğitimi alırken, 
gezici kütüphanede hem geride bı-
raktıkları derslerine çalışıyor hem de 
kitap okuma etkinliği yapıyor. Jan-
darma ekiplerinden aldıkları KADES 
eğitimi ile birlikte uygulama ile ilk 
kez tanıştıklarını belirten Fatma De-
mir (39), “Biz Şanlıurfa’dan buraya 
mevsimlik tarım işçisi olarak geldik. 
Jandarmamız sağolsun buraya bizi 
sevindirmeye gelmiş. Bizim çoluk 
çocuğumuzu bizi korumaya gelmiş. 
Bize bilmediğimiz bir şeyi gösterdi. 
Öğretmeye çalışıyorlar. Kadınları 
korumak için KADES uygulamasını 
bize anlattı. Biz bunu öğrendik çok 
teşekkür ediyorum. Kendimizi gü-
vende hissediyoruz. Devletimize, 
jandarmamıza, polisimize herkese 
çok teşekkür ederiz” dedi.
n İHA

Kadın işçilere KADES anlatıldı

Hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 
kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlendi

Otoyollarda hız 
sınırları değişti

İçişleri Bakanlığınca, otoyollar-
da otomobiller için uygulanan hız 
sınırı artırıldı, uygulama 1 Tem-
muz'dan itibaren geçerli olacak. Ba-
kanlıktan yapılan açıklamaya göre, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollar-
daki otomobil hız sınırlarına ilişkin 
yazı gönderildi. Yazıda, Karayolları 
Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" 
başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu 
araçların cins ve kullanma amaçla-
rına göre sürülebileceği en çok ve 
en az hız sınırları, şehirlerarası çift 
yönlü karayollarında 90 kilometre/

saat, bölünmüş yollarda 110 kilo-
metre/saat, otoyollarda 120 kilo-
metre/saat hızı geçmemek üzere 
yönetmelikte belirlenir." hükmü-
nün yer aldığı hatırlatıldı. Ayrıca 
yazıda, yol standartları dikkate alı-
narak ilgili mevzuat çerçevesinde 
ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü 
ile İçişleri Bakanlığının, yerleşim 
yeri dışındaki şehirlerarası çift yön-
lü kara yolları ile bölünmüş yollarda 
ve otoyollarda otomobiller için hız 
sınırını 20 kilometre/saate kadar 
artırmaya yetkili olduğu aktarıldı.
Bu doğrultuda Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığının da uygun görü-
şüyle, 1 Temmuz'dan itibaren oto-
mobiller için otoyollarda yeni hız 
sınırı uygulamasına başlanacak. 
Bu tarihten itibaren, Edirne-İstan-
bul, İstanbul-Ankara, Niğde-Mer-
sin-Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, 
Çeşme-İzmir-Aydın otoyollarındaki 
120 kilometre/saat olan hız sınırı 
10 kilometre/saat artırılarak 130 
kilometre/saate, Kuzey Marmara 
otoyolunun Sakarya-Kurtköy-O-
dayeri-Kınalı bölümü ile Malka-
ra-Çanakkale, Gebze-İzmir, Me-
nemen-Çandarlı, Ankara-Niğde 

otoyollarında ise 120 kilometre/
saat olan hız sınırı 20 kilometre/
saat artırılarak 140 kilometre/saate 
çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam 
eden veya yeni projelendirilecek 
otoyollarda hız sınırı 140 kilometre/
saat olacak. Yeni uygulama kap-
samında otoyollarda trafik işaret-
lemelerine yönelik çalışmalar ise 
sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklama-
da, hız limitlerinin artırılacağını, ça-
lışmanın 1 Temmuz'a yetiştirilme-
sinin planlandığını bildirmişti.
n AA

Konya merkezli 7 ilde FETÖ
 operasyonu: 10 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ 
Silahlı Terör Örgütüne Yönelik 
operasyon düzenlendi. TEM Şube 
Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 
adreslere eş zamanlı olarak dü-
zenlenen operasyonlarda yönetici 
konumunda olan 10 şüpheli yaka-
lanarak gözaltına alındı. Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğünce FETÖ 
Silahlı Terör Örgütü içerisinde 
yönetici konumunda olan, gizlilik 
çerçevesinde faaliyet göstererek, 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
yerleşen ve örgüt adına yetiştir-
diği elemanları bu kurumlara yer-
leştirerek devamlılığı sağlamak 
isteyen şüpheli şahıslara yönelik 

yürütülen soruşturma kapsamın-
da 10 şüpheliye yönelik Konya 
merkezli 7 ilde eş zamanlı operas-
yon düzenlendi. (2) Konya, (3) İs-
tanbul, (1) Ankara, (1) Bingöl, (1) 
Hatay, (1) Urfa ve (1) Afyon olmak 
üzere toplam 10 şüpheli yakala-
narak gözaltına alındı. Şüphelile-
rin vermiş oldukları bilgiler neti-
cesinde bir kısmı kamuda görev 
yapan, örgütle irtibat ve iltisakı 
ilk defa tespit edilen birçok şahıs 
tespit edildi. Bir şahıs emniyetteki 
işlemlerinin ardından serbest ka-
lırken, adliyeye sevk edilen 6 şa-
hıs tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol 
şartı ile serbest bırakıldı.
n HABER MERKEZİ
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Sit alanında çıkarılan materyallerden bir 
kısmı Burdur Arkeoloji Müzesinde sergilen-
mekteymiş; ama bizim müzeyi ziyaret etme-
ye zamanımız yeterli değildi. Kızım nöbetten 
çıktığı için ziyaretten sonra geri döndük.

Stadyum:
Arabamızı stadyumun önündeki boş ala-

na park ettikten sonra Stadyumu gezmeye 
başladık. Sağ tarafında basamaklı tribünler 
yer alıyor. Buranın yaklaşık 12-13 bin kişilik 
olduğu söyleniyor. Stadyuma doğu ve batı 
yönden olmak üzere iki kapıdan girildiği anıt-
sal kapı kalıntısından anlaşılmaktadır. 

Stadyumda çeşitli kutlamalar, merasim-
ler, gladyatörler ve araba yarışları yapılmakta-
dır. Dereceye girenlere ödüller verilmektedir.

Kilise:
Stadyumun 200 metre yukarısında ve ku-

zeyinde yüksek bir tepe üzerinde yer almakta-
dır. İki katlı olarak taştan inşa edilmiş olup re-
vakların üzeri tonozlarla örtülmüştür. Kilisede 
toplantı ve ders odaları ve 3 sıra halinde salon 
bulunmaktadır. Revakları yuvarlaktır.

Yuvarlak Çeşme:
Mermer bloklarla örülmüş yuvarlak bir 

çeşmedir. Çarşının su ihtiyacı buradan temin 
edilmektedir. Buradaki sular büyük künklerle 
Agoraya aktarılmaktadır. 

Agora:
Agora yuvarlak çeşmenin hemen altın-

dadır. Şehir halkına ve dükkânlara suyun bu 
çeşmeden verildiği tahmin ediliyor. Sular çar-
şının içinde bir havuzda biriktiriliyor ve diğer 
çeşmeler aktarılıyor. Havuzun ünündeki taş-
lar üzerinde damaya benzer bir oyun oynadı-
ğını gösteren desenler vardır. Karşılıklı ortada 
yuvarlak bir şekil ve iki tarafına beşer tane taş 
dizilmiştir. Zannedersem burada çocuklar ara-
sında büyük zeka yarışmaları yapılmakta de-
receye girenlere ödüller verilmekte, yetenek 
ve zekasına göre bir okula gönderilmektedir.

İki tarafı sütunlu uzun bir yürüme yolu 
var. Yürüme yolunun sağı solu revaklar ha-
linde dükkân olarak kullanılmış, bir tarafın 
revakları yıkılmış, sadece duvarları kalmıştır. 
Çarşıya, anıtsal bir taç kapıdan giriyor. Çarşı-
nın güney batısında bir sarnıç yer almaktadır. 

Tiyatro:
Oldukça büyük bir alana yayılmıştır. Taş 

basamakları sağlamdır. Sadık Bey’le basa-
maklardan tırmanarak en üstte kapı olarak 
kullanılan kemerli bölmeye eriştik. Burası ti-
yatroya giriş kapısı olarak kullanılmış. Daha 

sonra en tepeye çıkarak şehri temaşa ettik. O 
anda kendimi oyunculardan biri olarak hisset-
tim ve sergilediğim mükemmel bir oyun ne-
ticesinde kendimi ödüllendirilmiş duygusuna 
kapıldım.

 Alt bölümde de kapı var; ama hangisinin 
oyunculara ait olduğu pek sarih değil.  Tiyat-
roya güneyden iki anıtsal kapıdan giriliyor. 
Burası protokol girişi olabilir.

Müzik evi:
Burası çok amaçlı kullanılan bir yer. Hem 

toplantı salonu hem de küçük gösterimlerin 
yapıldığı hem de çeşitli konserlerin verildiği 
bir derli toplu bir mekân. Giriş kapısı güney-
dedir. Buraya gelmemizin esas gayesi müzik 
evinin sahnesinde bulunan Medusalı mozaiki 
görmekti. Fakat bu arzumuza nail olamadık. 
Kazı çalışmaları bitmediği için üzerini mu-
şamba ve kumla örtmüşler. Güneyinde bulu-
nan iki tarafı sütunlu yolun üzeri de örtülmüş. 
Burada kazı esnasında enfes mozaikler ortaya 
çıkarılmış; ama biz göremedik. 

DENİZLİ
Tripolis (Menderes Tripolisi)
Tripolis, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı 

Yenicekent mahallesinde bulunan antik bir 
yerleşim yeridir. M.S. 17. Yüzyıldan itibaren 
Avrupalı seyyahlar bu bölge ile ilgilenmeye 
başlamışlar, 1830 yılında develerle gelerek 
çadır kurmuşlar ve çizimler yaparak eserleri-
ne aktarmışlardır. Arkeolojik kazılardan elde 
edilen verilerle kentin tarihi ortaya çıkarılmış 
ve yer yer tabelalar dikerek ziyaretçilere bil-
giler verilmiştir. Biz de bu bilgilere istinaden 
gördüklerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız.

Helenistik dönemde Frigya, Karia ve Lid-
ya bölgesinin kesişim noktasında bulunan 
kent, Lidya bölgesi sınırları içerisinde ilk kez 
Apollonia ismiyle kurulmuştur. 
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KISA GÜNÜN KÂRI

Bayramın Birinci günü büyüklerimizin 
bayramını kutladıktan sonra Deniz-
li’de bulunan çocuklarımızın yanına 

gittik. İlk gün dinlendik. İkinci gün büyük 
kızım Ayşe Selcen nöbetten çıkınca onun 
dinlenmesine bile fırsat vermeden Burdur 
sınırları içinde bulunan Gölhisar’daki tarihi 
kent Kibira’yı ziyaret etmek üzere yola revan 
olduk.

Burdur- Gölhisar (Kibira Antik Kenti)
Acıpayam- Serinhisar-Burdur arası göz 

alabildiğine düzlük. Halk geçimini tarım ve 
hayvancılıkla sağlamakta. Yol boyu büyük 
çiftlikler ve seralar yer almakta. Serinhisar 
ilçesi leblebileriyle ünlüdür. Biz de bir kuru-
yemişçinin önünde durduk. Envâî çeşit leble-
biler var. İnsan hangisini alacağını şaşırıyor. 
Birkaç çeşit alarak yolumuza devam ettik. 
Öğle namazımızı Gölhisar’daki bir camide eda 
ettikten son tarihî kente doğru yol aldık.

Kibira
Kibira birbirinden derin yarlarla ayrılmış 

üç hâkim tepe üzerinde kurulmuş, büyük 
bir alanı kaplayan, farklı zaman dilimlerinde 
yaşamış insanların medeniyetini bağrında 
barındıran bir kenttir. Yapılar simetrik olarak 
düzenlenmiş, hiçbir yapı göl ve manzarayı 
seyretmeye mani olmamaktadır. 

M.Ö. 197-159 yılları arasında II. Eume-
nes zamanında Bergama Krallığının idaresi 
altında bulunmaktadır. M.Ö.2-1. Yüzyıllarda 
hemen etrafında bulunan antik kentlerden 
Boubon, Balboura ve Oinonada’dan müteşek-
kil dörtlü bir birlik oluşturulmuş, meclis binası 
yapılmıştır. Bu birlik M.Ö. 82 yılında Roma-
lı General Murena tarafından dağıtılmıştır. 
Daha sonra Asia eyaleti ve diğer kentler Lik-
ya birliğine dâhil edilmiştir. M.S. 23 yılında 
meydana gelen depremle yerle bir olan kent, 
Roma İmparatoru Tiberius zamanında yeni-

den inşa edilmiştir. M.S. I. ve. III. Yüzyılda en 
parlak dönemini yaşamıştır.

Kibira’da mimari, çanak—çömlekçilik son 
derece ileridir. Şehrin üstü yürüme yolu, çar-
şı, dükkân ve mesken; alt kısmı ise kanalizas-
yon olarak düzenlenmiştir. Kanalizasyonun 
üzeri büyük düz taşlarla kaplanmış, atık sular 
büyük borularla, künkler ya da kanallarla sağ-
lanmıştır.

Anıtmezarlar:
Stadyuma varmadan önce yolun hemen 

altındaki yüksek bir tepe üzerine kurulu kral 
mezarlarını gezdik. Mekânlar kare planlı olup, 
içinde bir lahit bulunmakta, lahidin arkasın-
da ise dağ oyularak ikinci bir oda bulunmakta 
ve cenaze buraya gömülmektedir. Lahitler 
dikdörtgen prizma şeklinde olup, üzeri pra-
midal bir kapak ile örtülmüştür. Her lahidin 
yanı başında anıtsal bir kitabe bulunmaktadır.  
Kitabeler Latince olduğu için kime ait oldu-
ğunu anlamak mümkün olmadı. Bu bölge de 
30’dan fazla anıtmezar bulunmaktadır. Me-
zarlar iki kat olarak düzenlenmiştir. 

Lahitlerin kapaklarında yazılar ve yan 
yüzlerinde çift kulplu vazo, dört yapraklı yon-
ca, güneş kursuna benzer kabartma, zeytin 
dalından taç motifi hâk edilmiştir.

Eşim ile çocuklar istediği yerlere rahatça 
çıkabildiler; fakat ben çıkamadım. Taşların 
üzerine çıkarak üst mekânları görmeye çalış-
tım. Gerçekten güzel yerler, insan görmeyin-
ce anlatım yeterli olmuyor. İllaki gözle görüp, 
böyle büyük bir medeniyeti meydana getiren 
kavimlerin nasıl tarih sahnesinden silindikle-
rine bakıp ibret alması gerekiyor. 
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M.Ö. I. yüzyılda sikkelerde ve epigrafik 
kaynaklarda kentin adı Tripolis olarak geçer. 
Üç küçük topluluğun ya da üç küçük yerleşim 
yerinin bir araya getirilmesiyle kente Tripolis 
adı verilmiştir.

Kentin geçmişi Helenistik döneme da-
yansa da yerleşim yerinin etrafında yapılan 
kazılarda Akkaya (Genç Neolitik-Erken Kal-
kolitik- Genç Tunç Çağı) ve Hamambükü 
höyüklerinde (Erken tunç Çağı I-II ve Genç 
Tunç Çağı) ele geçirilen arkeolojik materyaller 
buradaki yerleşimin zamanımızdan 6000 yıl 
evveline götürmektedir.

Tripolisin içinde bulunduğu Çürüksu va-
disi, M.Ö. 190 yılında Seleukoslar ile Berga-
malılar arasında yapılan Mağnesia savaşına 
kadar bağımsız kentlerden oluşmaktaydı. 
Roman’nın desteğini kazanan Bergama Kral-
lığı, M.Ö. Roma ile yarılan Apamia Barışı son-
rasında bu bölgenin idaresini ele almıştır. III: 
Attalos’un M.Ö. 133’te ölümünden sonra böl-
ge Romalıların hâkimiyetine girmiştir. M.S. 2. 
yüzyıldan itibaren kentte yeni bir planlamaya 
gidilmiştir. Şehir kapıları, caddeler, hamam-
lar, stadyum, tiyatro ve meclis binaları gibi 
kamu binaları yapılmıştır. Roma İmparator-
luk döneminde bir dönem Sardes (Salihli) 
Conventius (yargı birliği) bağlı olan kent za-
man zaman Apamia (Dinar) Conventiusu’na 
bağlanmıştır.

Tripolis M.S. 325’te Nicia konsülünde 
Agogius, M.S.431 Efes Konsülünde Commo-
dus, M.S. 451’de Chalcedon (Kadıköy) Konsü-

lünde Paulos tarafından Piskoposluk seviye-
sinde temsil edilmiştir. M.S. 6.yy.da Anadolu 
toprakları üzerinde etkili olan Sasani akınları 
nedeniyle burada yaşayan halk, bir süreliği-
ne Tripolis’in 5 km. kuzeyinde bulunan Di-
rebol’a ve daha korunaklı dağ yamaçlarına 
taşınmıştır. Yaklaşık 200 yıllık bir boşluğun 
ardından kentin bazı bölgelerinde M.S. 850. 
Yılında başlayan canlanma 12.yy.la kadar de-
vam etmiştir. Bölge, 13 yy. ilk yarısından iti-
baren zaman zaman Selçuklularla Bizanslılar 
arasından el değiştirmiştir. 1304-1306 bölge 
İnançoğulları ve Germiyanoğullarıyla bir-
likte tamamen Türk hâkimiyetine girmiştir. 
1429’da Denizli ve çevresi Osmanlı Devleti-
nin idaresi altına girmiştir.

 Burada yapılan kazı sonrası çıkan eşyalar 
ve verilerden hareketle şehrin planı çizilmek-
te, panolarda yer alan yazılarla ziyaretçilere 
doyurucu bilgiler verilmektedir. Biz de bu bil-
gilerden hareketle şehri gezmeye ve tanıtma-
ya devam ettik.

Mozaik Ev:
İlk gezdiğimiz yer mozaik ev oldu. He-

men girişte tuğlaların değişik kullanımıyla 
elde edilmiş güzel bir mekân karşıladı bizi. 
Merdivenle inerek yürüme yoluna girdik. Kazı 
çalışmaları halen devam eden yapının avlu 
kısmında bulunan ilk mozaik görülmeye de-
ğerdi. Biz herhalde bu kadar dedik. 

Biraz ilerledikçe odalarda bu mozaikten 
daha muhteşemini gördük. O da bir kilim gibi 
döşenmiş. Yine ikinci bir oda… 
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Burada da mozaikleri izlemekten gözleri-
mizi alamadık. Biz bu motiflerin pek çoğunu 
bu gün kanaviçelerimizde, halı ve kilimleri-
mizde kullanmaktayız. Demek ki Batı kültürü 
diye hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Kendimizden 
de bir şey ekleyerek stilize ediyoruz ve kulla-
nıyoruz. Kültürler arası etkileşim böyle bir şey 
olsa gerekir. Evin yan tarafı boydan boya su 
künkleri ile kaplıdır. Künkler pişmiş topraktan 
yapılmıştır. Dikdörtgen bir yapıya sahip olan 
evin duvarları taştan örülmüş, üstü kiremit-
le örtüldüğü tahmin edilmektedir. Binaya 
mekânın güneyinde bulunan iki kapıdan gi-
rildiği kalıntılardan anlaşılmaktadır. Edindiği-
miz bilgiye göre bu bölge Erken Bizans döne-
minde inşa edilmiştir.

Sütunlu cadde:
Kentin güneyinde doğu batı doğrultusun-

da M.S I. yy. inşa edildiği düşünülen Sütun-
lu caddede karşılıklı sütunların arasında taş 
döşeli uzun bir yürüme yolu. Yolun ortasın-
da anıtsal bir çeşme var. Çeşmeye künklerle 
su getiriliyor ve tahminime göre havuzda 
biriken su dükkânların ve evlerin ihtiyacına 
tahsis ediliyor. Yer yer küçük çeşmelerle pa-
zara gelen ahalinin su ihtiyaçlarını karşılan-
dığı tahmin edilmektedir. En çok dikkatimi 
çeken ve beğendiğim şey, o dönemde yapı-
lan yarışmada dereceye giren yarışmacıların 
heykellerinin yapılmasıyla ödüllendirildiğini 
bildiren Latince bir kitabenin Türkçeye çev-
rilerek ziyaretçilerin hizmetine sunulmasıdır. 
Böylece gezimiz daha bir anlamlı oldu. Keşke 
bütün kitabeleri bu şekilde okunup tercümesi 
yapılsa… 

Caddenin güney sütun dizisi Hierapolis 
Caddesi üzerindeki çeşme ile bağlantılı iki 

künk hattı bulunmaktadır. 
Agora:
 Sütunlu caddenin kuzeyinde ana cadde-

nin batısında yer alan Agora’nın kalıntılarını 
gezerken o dönem yaklaşık 8000 insanın ya-
şadığı şehirde ticari hayatın canlılığını bir ara 
göz önüne getirdim. Birbirleriyle alış veriş 
yapan insanlar, yük taşıyan işçiler, eşyalarını 
pazarlayan satıcılarıyla geçmişin yaşamı, kimi 
bey kimi halktan biri birçok insanın bir arada 
yaşadığı hareketli bir mekân…

Tiyatro:
Agoranın kuzey kısmında bir kilse binası, 

arkasında yine büyük sütunlu bir yol ve daha 
yukarıda antik tiyatro mekânı bulunmaktadır. 
Buradaki kapılar ve duvarlar tamamen açık 
değildir. Kemerlerin üstü kapalıdır. Tiyatro-
nun iki giriş kapısı bulunmaktadır. Basamak-
ları temizlenip, ortaya çıkarılmış değildir. An-
laşılan kazı çalışmaları buraya kadar ulaşmış 
değil. Kazı yapılacak olan alanlar bantlarla 
çevrilerek ziyaretten men edilmiştir.

 

İYİLİK TARLASI
İyilik  öyle  bir  tarladır ki bire  bin  mahsul verir.
Ettiğin hayrı başa kakma; kazancın bir günde erir.
     (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

199

 

EDEBİYATIMIZA ‘EDEBİCE’ 
DOKUNUŞLAR 

FATMA 
TUTAK

Geçtiğimiz günlerde 30. Sayısı yayım-
lanan Edebice dergisinde ben de bir 
öyküyle yer aldım. Yazan için yazdık-

larını yakınlık duyduğu, muhabbet beslediği 
mecralarda yayımlama fırsatı bulmak ayrı bir 
keyiftir. Bir de onun ete kemiğe bürünme-
si yani ki elle tutulur, koklanır kütüphanede 
saklanır vaziyette görebilmek... 

İçerik ve kapsam bakımından hayli zen-
gin olan, her dosyada ayrı renkleri yelpazesi-
ne katmayı şiar edinmiş; baskısıyla dizgisiyle 
dopdolu ve birbirinden yetenekli kalemlerden 
çıkmış edebi eserlerle doğduğu toprakların 
çok çok ötesine geçmeyi başarmış bir dergi 
Edebice. Dergicilikle az çok tanışmış mutfa-
ğında olmasa da orada olanların çabasına, alın 
terine, gayretine, özverisine tanıklık etmiş biri 
olarak bunu açık yüreklilikle ifade edebilirim. 

Bu bağlamda Edebice’yi daha yakından 
tanımak ve siz değerli okurlara tanıtmak 
maksadıyla derginin kurucusu ve genel ya-
yın yönetmeni Yaşar Vural beyefendi ile bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Bize zaman ayırdığı 
ve sorularımızı içtenlikle cevaplandırdığı için 
kendisine teşekkür ederek hemen soru cevap 
kısmına geçiyorum. 

Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım; Ya-
şar Vural kimdir? 

Elbette. 1980’de Samsun Bafra doğmu-
şum. İlk, orta ve lise öğrenimimi ilçemde 
üniversiteyi de Niğde Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
tamamladım. 2001’de Milli Eğitim Bakanlı-
ğında öğretmen olarak çalışmaya başladım ve 
halen Bafra’da bir lisede Türk Dili ve Edebiya-
tı öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

 Öğretmenliğimin dışında bazı dergi 
ve genel ağ sitelerinde yazılar yazıyorum. 
2016’da yayın hayatına başlayan Edebice’nin 
de yayın yönetmenliği görevini yürütüyorum. 

Dergiciliğe ne zaman başladınız; sizi buna 
hazırlayan/ iten sebepleri anlatır mısınız? 

Dergicilik maceram aslında lise yıllarında 
başladı diyebilirim. Şiir ve yazılarımın okul 
dergisinde yayımlanması bu ateşi içimde ta 
o zaman yaktı. Üniversite yıllarımda da ar-
kadaşlarımızla birlikte 5 sayı Niğde Yağmur 
adıyla bir dergi çıkarmıştık. 20 yaşımda mat-

baa ile tanışmış oldum bu vesileyle. Çünkü 
derginin basım ve tasarım aşamalarını ora-
da görüyor hatta derginin harmanlanmasına 
yardım ediyorduk. Yazı yazma ve dergi için 
yazı inceleme isteği, kâğıt ve mürekkep ko-
kusu bizde adeta bir tutku hâline gelmişti. 
Öğretmenlik yaptığım okullarda da öğrenci-
lerimizle birlikte okul dergileri çıkardık. Tabi 
bunlar benim arzu ettiğim edebiyat dergisi 
hüviyetinde değillerdi. Bir sivil toplum örgü-
tünde “İlteriş” adıyla 9 sayı dergi çıkardık. Bu 
dergi belki yarı edebiyat dergisi havası taşısa 
da yine arzuladığım dergi bu değildi.

Edebice’nin çıkış öyküsü; isim, kapsam, 
içerik, görünüm/ülkü açısından değerlendi-
rebilir misiniz? 

İlteriş dergisinden sonra orada birlikte 
çalıştığım Sabit Bayar ile bir dergi çıkarmaya 
karar verdik. Derginin adını “edebice” olarak 
yıllarca önce kafamda belirlemiştim. Sadece 
bu dergiyi çıkarmak için şartların olgunlaş-
masını bekliyordum. 

Dergiyi çıkarmadan evvel genel ağ site-
lerinde ve yerel dergilerde yazdığım köşelere 
“edebice” adını veriyordum. Ayrıca daha Ede-
bice’yi çıkarmadan üç yıl evvel “edebice.net” 
adıyla genel ağ sitesini de açmıştım. Dergimiz 
kültür sanat ve edebiyat dergisi. Nitelikli şiir, 
makale, öykü, deneme, eleştiri gibi edebi ve-
rimlere dergimizde yer veriyoruz. Dergimizin 
editörleri ve yayın kurulu dergimize çeşit-
li yollardan ulaşan (e-postadan veya sosyal 
medyadan) yazıları inceleyip yayımlanacak 
düzeyde olanları dosyalar, sırası gelenleri de 
yayımlarız. Edebice’nin ilk sayısı 2016 Ma-
yıs ayında yayımlanmıştır. Dergimizin çıkış 
mottosu da “Güneş altında söylenmemiş söz 
var”dır. Bu söz hâlâ logomuzun altında ka-
pakta yazar. 

Edebice 2019’da iki ayda bir yayımlan-
mıştı. 2019’dan itibaren de üç ayda bir ya-
yımlanmaya başladı. Dergimizi görünüm/
ülkü açsından bir kategoriye sokmuyorum.
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Seyir Tepesi(teras):
Zeminden yaklaşık 850 m. Yükseklikte 

olan bir tepedir. Hem gözetleme hem de şehri 
temaşa için kullanılan bir mekândır. 

Buradan 3-4 km. mesafede bulunan baş-
ka bir yerleşim yeri daha vardır. Sasanilerin 
Anadolu’yu istilasından sonra halkın kaçtığı, 
sığındığı yerleşim yeri burası olsa gerektir.

İkindi vaktinde Tripolist’en ayrılarak De-
nizli-Buldan yolu üzerindeki Güney Şelalesini 
görmeye gittik. Tripolis höyüklerini döndü-
ğümüz zaman kaya mezarları bize güzel bir 
sürpriz yaptı. Bir baktık ki yolu dönünce he-
men burnumuzun dibinde… Kaya mezarları 
göreceğimizi ummadığımız için hazırlıksız 
yakalandık ve görüntü alamadık. Sağ tara-
fımızda menderes nehri enfes manzarasıyla 
bize eşlik etti. Bu bölgenin bitki örtüsü genel-
de zeytin ağaçları ve iğne yapraklı ormanlar. 
Buranın halkının seracılık, üzüm ve pirinç en 
büyük geçim kaynağıdır. İlk defa çeltik tarlası-
nın sular altında kalmış bir vaziyette gördüm. 
Ben önce nehir taşmış, menderes oluşturmuş 
zannettim. Bundan birkaç tane görünce ve 
başında tarla sahibini görünce çeltik olduğu-
nu anladım.

Menderes nehrinin suları tarım arazileri-
ni sulanmasında büyük bir avantaj. Yer yer 
menderes oluşturması sulama işini çok ko-
laylaştırıyor. Bu bölgede nehrin üst tarafından 
kanallar açılarak birçok bölgelere nehrin su-
ları aktarılıyor. Buna rağmen Menderes nehri 
doğal güzelliğinden ve feyzanlığından hiçbir 
şey kaybetmemiş. 

Güney Şelalesi:
Güney İlçesine bağlı Cindere mahallesin-

de bulunan küçük bir şelale… Güney İlçesine 
7 km. mesafede ve Menderes nehrinin kena-
rındadır. Suyu pek coşkun değil. Şelale daha 
önce çok daha büyük alanda cereyan ederken 
akış yönü daralmıştır. Şelale yatağında sula-
rın damlamasıyla sarkıt dikitlerle Damlataş 
mağarası oluşmuş, çeşitli şekiller meydana 
gelmiş. Şelalenin önünde üzeri yosunlu doğal 
basamakları ve üzerinden süzülen damlala-
rıyla enfes bir görünüm arz etmektedir. Yuka-
rıda oluşan mağaranın içinde yüzülebilen bir 
de göl oluşmuş; fakat biz yukarı çıkamadığı-
mız için burayı göremedik. Nehre nazır bir lo-
kantada karnımızı doyurduktan sonra Tripolis 
yoluna geri döndük. Yol üzerinde Yenikent 
beldesine bağlı Yakup Dede Türbesini ziya-
ret ettik..  Yenikent’ten Pamukkale-Denizli 
güzergahından evimize geri döndük. Yol bo-
yunca Menderes nehrinden açılan kanallar ve 
çeltik tarlaları, üzüm bağları, orijinalliği bozul-
mamış köyler evleri ve yeşil deniz bize tadına 
doyum olmaz bir izlenim bıraktı.

Yakup Dede Türbesi:
Türbe Yenikent beldesindedir. Sekizgen 

bir kaide üzerine oturtulmuş yeşile boyanmış 
direkler üzerine yükselen türbenin orta kıs-
mı kubbe ile direklerin üzerine gelen kısım 
ise çatı ile örtülmüştür. Türbenin ne zaman 
yapıldığına ve kime ait olduğuna dair orijinal 
bir kitabeye rastlayamadık. Yakup dede hak-
kında her hangi bir bilgiye de ulaşamadım. 
Türbe, tamirat görmüş olup, zemini ve me-
zarı duvarları beyaz mermer ile kaplanmıştır. 
Zannımca Moğollara karşı mücadele eden 
Türkmen beylerinin birinin maiyetinde bulu-
nan bir kanaat önderi olabilir.
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Ancak tabi ki bir yayın çizgisinden söz edi-
lebilir. “Millî duyarlılığı haiz” bir dergi olduğu-
muzu söyleyerek kapsamlı bir yere oturtmuş 
olalım.

Dilaver Cebeci, Abdürrahim Karakoç, Ba-
hattin Karakoç, Mehmet Başbuğ, Şehriyar, 
Emine Işınsu, Mehmet Akif” aklıma gelen 
sayılarımız. Bu isimler de okuyucularımıza bir 
fikir verecektir. 

Yola çıkarken amaçladığınız çizgiyi şu an 
gerçekleştirebiliyor musunuz? 

Dergimizin ilk sayısında “Niçin Edebice” 
adlı bir bildiri yayımlamıştık. Orada özetle “Yi-
nelenmeyen bir yeninin peşinde olduğumu-
zu” söylemiştik. Şu söyleşiyi yaptığımız sırada 
30. sayımızı yayımladık. Biz hâlâ mottomuza 
ve ilkelerimize bağlıyız: “Güneş altında söy-
lenmemiş söz var ve her söz sahibini arar.” 

Amacımızı bildirimizin (şimdi buna mani-
festo diyorlar) son kısmında şöyle ifade etmiş-
tik: Biz, iyi niyet ötesi bir yerde durma kararlı-
lığındayız. Edebiyatın, sanatın da nicelikçe ve 
nitelikçe iyileşip çoğalması için yola çıkıyoruz. 
Var olandan başlayıp yeni şeyler söylemenin, 
var olanı da tazeleyip, cilalamanın zamanı gel-
miştir. Var olana ve var olacağa bir “edebîce” 
dokunuş gerek. Edebîce düşünüş, edebîce 
hissediş ve edebîce ifade ediş… Güzel, ancak 
bu yanıyla güzeldir. Derinliksiz, hazmedilme-
den idraklere yerleşen edebi mahsullerin, in-
san bedenine yararlı olmayan gıdalardan bir 
farkı var mıdır? Edebice olarak edebiyatımıza, 
edebî hayatımıza yeni bir soluk getirdiğimizi 
düşünüyorum. Yeni şeyler söylemek lazımdı, 
söylediğimizi ve söylemeye devam ettiğimizi 
düşünüyorum. Var olanı parlatmak gereki-
yordu. Okuyucuya nitelikli, edebî değeri olan 
eserler sunduğumuz kanaatindeyim. Tabi bu 
en nihayetinde okuyucunun takdiridir. 

Dijitale doğru hızlı gidiş sizi endişelendi-
riyor mu? Matbu mu dijital mi okuyucu üs-
tünde daha etkilidir? 

Yenilik ve değişimden korkmak genle-
rimizde yoktur. Siz isteseniz de istemeseniz 
de dışarıda yeni bir dünya kuruluyor. Bundan 
korkmak ya da endişelenmek yerine buna 
ayak uydurmaya ve bu dünyada yerinizi al-
maya çalışmalısınız. Dünyamız hızla dijital-
leşiyor. Şimdilik okuyucu edebiyat dergilerini 
matbu okumayı tercih etse de yakın gelecek-
te bu değişecek. Mesela akademik dergile-
rin çoğu dijitale geçti. Basılı akademik dergi 
neredeyse kalmadı. Yine basılı gazeteler de 

kan kaybediyor. Çünkü insanlar ellerinde bir 
dünya taşıyorlar. Akıllı telefonlar sayesinde 
her şeye anında erişim mümkün. Hâl böy-
le olunca gazeteyi ısrarla eline alıp okumayı 
tercih edenler dışında çoğu insan artık sanal 
dünyadan takip ediyor. Birçok gazete de mat-
bu yayınını durdurdu. Edebiyat dergileri diji-
tale direnmeye çalışıyor. Çünkü bizim kuşak 
bir şiiri, bir öyküyü kâğıda dokunarak, mürek-
kep konusunu içine çekerek okumaktan zevk 
alır. Ayrıca eser sahipleri de görebildiğim ka-
darıyla eserlerini daha çok matbu dergilerde 
yayımlatmak istiyorlar. E-dergi platformları 
da var, bazı edebiyat dergileri her ikisini de 
okurlarına sunabiliyor. Ancak Edebice şimdi-
lik matbu olarak okurlarıyla buluşuyor. Tabi 
gelecekte bu karar değişebilir. Çünkü matbu 
derginin baş etmesi gereken bir sürü sorun 
var. Basım ve gönderi maliyetleri en başta yer 
alıyor. Özellikle son yılda kâğıda gelen zamlar 
basılı dergiciliğin canını okuyor. Özelde edebi-
yat dergileri genelde bütün yayın dünyası bu 
maliyet artışları karşısında ne yapacağını kara 
kara düşünüyor. İşte bu açıdan da dijital dü-
şünülmeye başlandı. Çünkü dijital dergilerin 
basım ve gönderim maliyeti yok. 

Dergiciliğe ve yazına gönül vermiş kişile-
re ne tavsiye edersiniz? 

Dergicilik başlı başına bir tutkudur. Bazen 
acı reçetesi olan bir tutkudur. Çünkü okurları-
nızın karşısına nitelikli bir eserle çıkma mec-
buriyeti vardır. Bu nitelikli eseri onlara ulaş-
tırmak için biraz önce bahsettiğim ekonomik 
reçetelere katlanmak zorundasınız. 

Yaşar Vural
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Bunun dışında her zaman övücü sözlerle 
taltif edilmez, bazen de yerden yere vurulur-
sunuz. Ya birinin yazısını yanlış basmışsınızdır 
ya da birinin “şaheserine” yer vermemişsiniz-
dir. Hızını alamayan kızgın okuyucu sizi her 
mecrada acımasızca eleştirir. Ne beceriksizli-
ğiniz ne adam kayırmacılığınız ne öngörüsüz-
lüğünüz kalır. Bunlar bana göre dergiciliğin 
tuzu biberidir. Dergici bu eleştirileri -bazen 
bardağı taşıranlar olsa da- sabırla karşılamalı, 
onları ağırbaşlılıkla cevaplamalıdır. 

Bunun dışında biraz önce de bahsettiğim 
gibi dergicinin önüne birçok engel çıkacaktır. 
Ekonomik engeller başta olmak üzere, nite-
likli okuyucu eksikliği ile de karşılaşılacaktır. 
Ülkemizde genel kitap okuyucu sayısı artsa da 
dergi ve edebiyat dergisi okur sayısı azalmış-
tır. Bırakın bir üniversite öğrencisini, edebiyat 
okuyan öğrenciler bile artık bir süreli yayın ta-
kip etmiyor. Köklü dergilerimizin dahi abone 
sayıları binlerle ifade ediliyor. (Belki de daha 
az) Sanmayın ki insanlar dergilerin fiyatı yük-
sek olduğu için okumuyorlar. Hayır, dergiyi 
bedelsiz verseniz de okumayacak kesimler 
var. Gençler başka bir âlemde yaşıyorlar. Şiir-
le, öyküyle, yazıyla kısacası edebiyatla (siz ya-
zın diyorsunuz sanırım) pek bir ilgisi, bağı yok 
gibi. Onların ilgisini daha çok sanal dünya, bil-
gisayar oyunları, sosyal medya çekiyor. Sos-
yal medya aforizmalarını edebiyat sanan bir 

kesim var maalesef. Tabi genellemek doğru 
değil belki ama z kuşağı diye adlandırdığımız 
gençlerin çoğunda durum böyle. Ekonomik 
problemlerle boğuşan yetişkinlerin, bir edebi-
yat dergisine bütçe ayırmasını bekleyeceğiz, 
bu ne kadar mümkün olur? Yukarıda söyledi-
ğim gibi ekonomik sorunlarla boğuşmasa da 
birçok okuryazarın (burada kitap-dergi okuru-
nu kastediyorum) artık bir süreli yayına abone 
olmasını beklemek beyhude bir iştir.

Şimdi bunca olumsuzluğun içinde dergi-
ci ne yapmalı, tutkusundan vaz mı geçmeli? 
Elbette hayır. Dergi tutkunu, matbu olarak 
dergisini çıkaramıyorsa e-dergi olarak yayını-
nı sürdürmelidir. Matbu olarak çıkarma gücü 
varsa hâlâ, o zaman da büyük beklentilere 
girmemelidir. O, çıkardığı derginin yaprak-
larına dokunarak, dergisini koklayarak, az da 
olsa dergisini birilerinin okuduğunu bilerek 
bu işin hazzını duyacaktır. 

Son olarak neleri ilave edersiniz? 
Edebice’yi konuşma ve düşüncelerimi 

paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ede-
rim. Umarım edebiyat dergilerinin “hür tefek-
kürün kalesi olma” görevi hiç bitmez. 

Biz de Sayın Yaşar Vural’ın iyi dileklerine 
katılıyor, edebi içerikli yayınların çoğalmasını 
ve daha çok okura ulaşmasını temenni ediyo-
ruz. Edebice dergisine yayın hayatında başa-
rılar diliyoruz.

Daima kendi ahvalini gözet. Adalette
 bulundun mu gönül huzurunu gör,
zulümden sonra da vicdan azabını.

           (Hz. Mevlânâ)

ADALET VE ZULÜM
Kimseye zulmetme, âdil olmak için Allah’a yalvar,
Çünkü  adalette  huzur, zulümde  vicdan  azabı var.

(Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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	 “Değil”
Bilmem ki nasıl anlatsam;
Nasıl, nasıl size derdimi!
Bir dert ki yürekler acısı,
Bir dert ki düşman başına.
Gönül yarası desem…
Değil!
Ekmek parası desem…
Değil!
Bir dert ki…
Dayanılır gibi değil.

Orhan Veli şiirde; vezin, kafiye, söz, anlam, 
muhteva (içerik) ve sanatların iç içe girdiği, 
sınırsızlık, mektepsizlik ve mısracı zihniyete 
karşı çıkar. “Kitabe-i Seng-i Mezar” ve “Anla-
tamıyorum” şiirleri bu dönemde yazılmıştır. 
Orhan Veli’nin Garip döneminde yazdığı şiir-
lerde dikkati çeken bir yeni söyleyiş biçimi de 
“parodi”dir. Hafızalarda iz bırakmış bazı şiirle-
re yeni ve farklı bir özellik vererek, biçimle öz 
arasındaki ayrılıklarla alay eder, mizahlaştırır. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın meşhur “Bursa’da 
Zaman” şiirini;
…………..
Ovanın yeşili, göğün mavisi,
Ve mimarilerin en ilahisi.
Orhan Veli, “Denizi Özleyenler İçin” şiirinde; 
………….
Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı,
Bir midye kabuğunun aralığından;
Suların yeşili, göklerin mavisi,
Lapinaların en harelisi.

Mısralarıyla parodi (gülünç ve eleştirel 
oyun) yapmıştır. Orhan Veli’nin Ankara Lise-
si’nden edebiyat hocası olan Ahmet Hamdi 
Tanpınar, bu konuda kendisiyle yapılan bir rö-
portajda şunları söylemiştir.

“Gençleri seviyorum. Gerçek olan şu ki, 
onlarla şiirin cevherinde anlaşamıyorum. Fakat 
sanatı ne de olsa ciddiye almalarını, yeni bir ifa-
de tarzı aramalarına keskin ve tahammülü dar 
zevklerini -elbette hepsinde değil- daha evvel 
söylenmiş olandan nefretlerini seviyorum. Fa-
kat şiirden hem de gittikçe genişleyen bir zavi-
ye ile uzaklaştıklarını gözlememek de mümkün 
değil. İş yenilik bahsine gelince, bunun sonu 
gelmez. 

Mesele, ne olursa olsun yenide değil; genç, 
taze ve bakir olmaktadır. Gençleri seviyorum, 
fakat canım şiir okumak isteyince; Bala Efen-
di’nin Divanı’nı açıyorum...”

“Edebiyat tarihinde güç kabul edilecek 
değişiklik, zevke ait olanıdır. Şiir zevkinde de-
ğişmeyen taraf; müreffeh sınıfların beğenisine 

hitap etmiş olan-
lardı. Yaşamak için 
çalışmaya ihtiyacı 
olmayan insanlar-
dı. Ancak yeni şiir, 
sadece o varlıklı sı-
nıfın beğendiği bir 
şiir olmayacaktır. 
Bugünün dünyası-
nı dolduran insan-
lar; yaşamak hak-
kını sürekli olarak 
bir didişmenin ve 
bir mücadelenin 
sonunda elde edebiliyorlar. Her şey gibi şiir, 
onların da hakkıdır, onların da zevkine hitap et-
melidir. Yeni bir zevke, ancak yeni yollarla, yeni 
vasıtalarla varılır. Yapı temelinden değiştiril-
melidir. Mümkün olsa da “şiir yazarken sadece 
bu kelimelerle düşünmek gerekir” diyebilen ve 
şairleri sınırlayan dili de atabilsek.
	 “Sizin	İçin”
Sizin için, insan kardeşlerim,
Her şey sizin için,
Gece de sizin için, gündüz de;
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı;
Ay ışığında yapraklar;
Yapraklarda merak;
Yapraklarda akıl;
Gün ışığında bin bir yeşil;
…………….
Merhabalar sizin için.

Tarihin beğenerek andığı insanlar daima 
dönüm noktalarında bulunanlardır. Onlar bir 
geleneği yıkıp yeni bir gelenek kurarlar. Daha 
doğrusu kurdukları şey, içlerinden gelen ve 
yeni şartlara bağlı bir belgeleme sistemidir. An-
cak gelecek nesillere intikal ettikten sonra ge-
lenek olur. Büyük sanatçı namütenahi (sonsuz) 
sınırlamalar içindedir. Fakat bu sınırlamalar, 
hiçbir zaman, öncekiler tarafından konulmuş 
değildir. O, kitapların öğrettiğinden daha fazla-
sını arayan, sanata yeni sınırlamalar getirmeye 
çalışan adamdır… Bir şeyin lüzumunu hisse-
denler kurucular; lüzumsuzluğunu hissedenler 
de yıkıcılardır. Bu çeşit insanlar belki de her za-
man başarılı olamazlar… 
	 “Ölüme	Yakın”
…………….
Ölürüz diye mi üzülüyoruz?
Ne ettik ne gördük şu fani dünyada,
Kötülükten gayrı?
Ölünce kirlerimizden temizlenir,
Ölünce biz de iyi adam oluruz…
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İSTANBUL’U DİNLİYORUM, 
GÖZLERİM KAPALI     

ŞABAN
KUMCU“Ben sanat dallarının birbiri içine 

girmesi taraftarı değilim. Şiiri 
şiir, resmi resim, musikiyi musi-

ki olarak kabul etmeli. Her sanatın kendine 
has özellikleri ve kendine ait ifade vasıtaları 
vardır.

Sanatkâr, kendini verdiği sanatın özel-
liklerini keşfetmek, hünerini de bu özellikler 
üzerinde göstermek mecburiyetindedir. Şiir, 
bütün özelliği söylenişinde olan bir söz sanatı-
dır. Yani tamamıyla manadan ibarettir. Mana 
insanın beş duyusuna değil, kafasına seslenir. 
Dolayısıyla doğrudan doğruya insan ruhuna 
hitap eder. Bütün kıymeti anlamında olan 
hakiki şiirin, müzik gibi, bilmem ne gibi ikin-
cil hokkabazlıklar yüzünden dikkatimizden 
kaçacağını da hatırdan çıkarmamalı… Appo-
linaire; “Calligrames” adlı kitabında, şiire baş-
ka bir sanat daha katıyor: Resim…. Müzikten 
yararlanmayı kabul eden şair, neden resim-
den, hatta daha ileri gidilirse heykelden ya da 
mimariden yararlanmayı düşünmesin?

Bir de resmi şiire mana halinde sokan 
şairler ve bu şairleri tutan büyük kalabalık-
lar var. Onlar, bütün üstün vasıflarını tasvi-
re dayandırmış yazıları şiir saymakta güçlük 
çekmiyorlar… Zannederiz ki tasvir şiirin şart-
larındandır. Her şiir az çok tasvirdir… Şiirde 
tasvir bulunabilir ama şiirde esas unsur olma-
malı. Şiiri şiir yapan şey, sadece söylenişinde-
ki özelliktir; o da manaya aittir. Fransız şairi 
Paul Eluard’ın dediği gibi; “Bir gün gelecek, 
şiir; sadece kafa ile okunacak, edebiyat da 
böylece yeni bir hayata kavuşacaktır. 
 “Gün Olur”
Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşisıra.
………….
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur, başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi….

Bir şiirde takdir edilmesi gereken bir 
ahenk varsa, onu temin eden şey ne vezin-
dir ne de kafiyedir. O ahenk vezinle kafiyenin 
dışında, vezne ve kafiyeye rağmen vardır. Fa-
kat yine de bazılarının zihninde; “şiir dilinin 
kendine has bir yapısı” vardır anlayışı devam 

etmektedir. Bu çeşit insanlar birtakım şiirleri 
reddederken, “konuşma diline çok benzemiş” 
demektedirler. Şiirde teşbih de eşyayı oldu-
ğundan başka türlü görmek sanatıdır. Bunu 
yapan insan acayip karşılanmaz. Fakat, gör-
düğünü herkesin kullandığı kelimelerle an-
latan adam; bugünün aydınına göre, “garip” 
kabul edilir.
 “Kitabe-i Seng-i Mezar” 
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile,
O kadar müteessir değildi;
…………
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye
………….
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi.
Aldılar götürdüler.
…………..
Tüfeğini depoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matrasında dudaklarının izi;
Öyle bir rüzgâr ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigâr.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısıyla;
“Ölüm Allah’ın emri,
Ayrılık olmasaydı.”

Garipçiler diye adlandırılan bu üç şair; 
(Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet) 
1941 yılında yayımladıkları Garip adlı kita-
bın üzerine; “Bu kitap, sizi alışılmış şeylerden 
şüpheye davet edecektir,” ifadesiyle bir kuşak 
geçirerek; Türk şiirinde şekil, üslup ve anlam 
değiştiren yeni bir ufka yönelmişlerdir. Gele-
neksel şiir tarzından tamamen uzak, ilk bakış-
ta şiir diline “garip” gelen, şiir okuyucusunun 
yabancısı olduğu, yeni kelime ve söyleyişleri 
şiire eklemişlerdir. Böylece, şairanelikten 
uzak, alelade, sıradan, basit, sanki bir çırpıda 
söylenivermiş izlenimi uyandıran farklı bir şiir 
anlayışına doğru yol alırlar.
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Başarısızlığın sebeplerinden biri de yap-
manın yapılması gerekeni bilmekten farklı olu-
şudur. Bir insan, kurduğunu mükemmel hale 
getiremeyebilir. Fakat kendisini hemen takip 
edecek olana kıymetli bir temel bırakması, her 
zaman mümkündür. İnsan, anlaşılmaz sandığı 
bir şeyi anladığı zaman memnun olur. Bu iti-
barla halk tarafından sevilen eserler en kolay 
anlaşılanlardır.

Edebiyat tarihinde her yeni akım, şiire yeni 
bir sınır getirdi.  Bu sınırı azami derecede geniş-
letmek, daha doğrusu, şiiri sınırdan kurtarmak 
bize nasip oldu… Bizim kendi hesabımıza, bu 
sınır genişletme işinde ele geçirdiğimiz gani-
metler arasında, saflık ve basitlik vardır. Şiir-
lik güzeli bunlardan çıkarma arzusu bizi, şiirin 
en büyük hazinesi olan insan hayatının bütün 
dönemlerini araştırmaya ve onun bilinç altıyla 
yakından ilişki kurmaya sevketti. Zekanın mü-
dahalesiyle değiştirilmemiş insan tabiatı, ancak 
burada bulunabiliyor. Keza insan ruhu; bütün 
kompleksleri, griftliği, ham ve ilkel haliyle bilinç 
altında yaşıyor…”
	 “Anlatamıyorum”	
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaşlarıma ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerin kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

Melih Cevdet’in “gelenek ve birikim bir-
birini tamamlar” sözüne karşılık; Orhan Veli, 
geleneksel sanatı eleştirir. “Yenilik” başlıklı 
yazısında; evrensel şiirle ilgili düşüncelerini şu 
cümleyle özetler. “Asırların yükselttiği sanat 
yapısına bir taş daha ilave etmek...” Böylece 
hem geleneğe bakış açısını hem de sanatta 
yeni olana dair düşüncelerini açıklamış olur. 
Garip akımı, yalın, sade ve basit şiiri, hayatın 
seslerini şiire taşır. Simitçiye, martıya, balıkçıya 
ses verir. Senelerden beri ihmal edilen kalaba-
lık yığınların hayatları şiire girer. Konuştukları 
dil ve hayat tarzlarıyla kendilerini anlatırlar. 
	 “Galata	Köprüsü”
Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;

Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;
Kiminiz çımacıdır halat başında;
Kiminiz kuştur, uçar, şairane;
Kiminiz balıktır, pırıl pırıl;
Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra;
Kiminiz bulut havalarda;
……………
Kiminiz düdüktür, öter,
Kiminiz dumandır tüter;
Ama hepiniz hepiniz….
Hepiniz geçim derdinde.

“Şiir, yani söz söyleme sanatı… Doğal 
şartlar içinde bilinç altını yazı haline getirme-
miz imkansızdır.  Bilinç altında bulunan şeyler 
nasıl şeyler? Onu bir sanatçı bir alimden çok 
daha iyi, çok daha derinden hisseder. Eseri de 
bu hissedişin taklidinden başka bir şey değildir.  
Sanatçı mükemmel bir taklitçidir. Çünkü onlar 
taklit edilecek şeyi bilmenin yeterli olmadığı-
nı, taklitte de usta olmak gerektiğini kavramış 
insanlardır. Eğer böyle olmasaydı, biz onların 
samimiyetlerine inanmayacaktık. Sanatçı, bizi 
söylediklerinin samimi olduğuna inandırmalı-
dır.” Orhan Veli, şiirin bütün değerini anlamda 
arayan yeni şiirle; “sürrealizm” (gerçek üstücü-
lük) arasında bir bağ olduğunu düşünür. “Şiir 
öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün farkında 
bile olunmaz...
	 “Birdenbire”
Her şey birdenbire oldu.
Birdenbire vurdu gün ışığı yere;
Gökyüzü birdenbire oldu;
Mavi birdenbire.
Her şey birdenbire oldu;
Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan;
Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire,
Yemiş birdenbire oldu.

Mısracı zihniyet, bize mısraların olduğu 
gibi, onun parçaları olan kelimelerin de ince-
lenmesi ve çözümlenmesi imkanını verir. Keli-
me üzerinde düşünmek, onun güzelliğini veya 
çirkinliğini tespit etmeye çalışmak; şiire, kelime 
halinde, soyut bir “şiir unsuru” anlayışı getir-
miştir. Yüz kelimeli bir şiirde, yüz tane güzellik 
arayan insan vardır. Halbuki bin kelimelik bir 
şiir bile, bir tek güzellik için yazılır… Eğer bir 
bina, maddelerinin taşıdığı güzellik dışında bir 
güzelliğe sahip değilse sanat eseri sayılmaz… 
Eski şiirin özelliği, söyleyiş biçimidir. İsmi de 
“şairane”dir.” Orhan Veli’nin burada “şairane-
lik”ten kastettiği; “kötü şiirler”dir. Şiirde “sulu 
gözlülük”tür. Nükteyi şiire dönüştürme çaba-
sıdır.
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	 “Ave	Marıa”
Eski günler geri mi gelecek?
Rüzgâr tersine esiyor…Niçin?
Kımıldıyor kozasında böcek,
Bildiği hayata doğmak için.
………….
Sesler mi çözülüyor derinde.
Nedir durup dinlediklerimiz?
Şarkı mı söylüyor Semiramis,
Babil’in asma bahçelerinde?

Bu söyleyiş biçimini ortaya çıkarabilecek 
kelimelerden oluşmuş sözlük; yazarken şaira-
ne olmak isteyenle, okurken şairaneyi arayan 
insanın kafasında, zorunlu olarak ortaya çıkar. 
O sözlüğün çerçevesinden kurtulmadıkça şai-
raneden kurtulma imkânı yoktur.  Şiire yeni bir 
dil getirme çabası, işte böyle bir kurtulma arzu-
sundan doğuyor. “Nasır” ve “Süleyman Efen-
di” kelimelerinin şiire girmesini hazmedeme-
yenler; şairaneye tahammül edebilenler, hatta 
onu arayanlar, hem de bilhassa arayanlardır…”

Orhan Veli’nin, “Garip”ten önce (1936-
1939) yılları arasında yazdığı; “Buğday”, “Eba-
bil”, “Düşüncelerimin Başucunda”, “Eldorado”, 
“Ave Maria” “Masal” ve “Odamda” şiirlerinin 
çoğunda vezni ve kafiyeyi dikkatle kullanmıştır. 
Çocukluk hatıraları, tabiat sevgisi, umutsuzluk 
ve yalnızlık gibi temaları akıcı bir ifadeyle işle-
diğini görürüz. 
“Masal”
Çocuk gönlüm kaygılardan azade,
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket,
At üstünde mor kaküllü şehzade,
Unutmaya başladığım memleket.

Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet; 
Garip’te ortaya koydukları ilkelere uzun süre 
bağlı kalamazlar. Orhan Veli, 1945 yılında yaz-
dığı “Garip” in ikinci baskısına sadece kendi 
şiirlerini alır. Önsözün başına koyduğu “Garip 
İçin” başlıklı kısa yazıda; hayal kırıklığını ifade 
eder. “Yazdıkça farkediyorum; Garib’in mü-
dafaasına kalkışmış gibi bir halim var. Garib’i 
başkalarından evvel kendime karşı savunmak 
isteyişim, ondaki kusurları, başkalarından çok 
kendim bildiğim içindir. Garib’i yazdığım za-
man, daha çok garipliğin nereden geldiğini 
düşünmüş, şiirin kıymeti üzerinde o kadar kafa 
yormamıştım. Ama bugün öyle değil. Şiir üze-
rinde hem tecrübem fazla hem de bilgim...”

Orhan Veli’nin “Garip” sonrası ve “Garip” 
çizgisi dışında, özlem duygularını dile getirdi-
ği; Vazgeçemediğim”, “Yolculuk”, “İstanbul’u 
Dinliyorum”, “Yenisi”, “Birdenbire”, “İstanbul 
Türküsü” gibi şiirleri, Türk Edebiyatı’nın unu-

tulmaz eserleri arasındadır. Son dönemlerinde 
yazdığı ve gerçekten şairane ifadelerin hâkim 
olduğu ölçülü, kafiyeli şiirleri; diğer birçok şiiri 
gibi ezberlenmiş ve hafızalarda yerini almıştır. 
“Çok Şükür” şiirinde; başkasına ait ve bir hayat 
belirtisi olan ayak sesine şükreder.
	 “Çok	Şükür”
Bir insan daha var, çok şükür evde,
Nefes var,
Çok şükür, çok şükür.
“Pır Pırlı” şiirinde; bir insanın hayata bağlılığını 
ve bahar rüzgarıyla beraber içine doğan sevin-
cini anlatır.
	 “Pır	Pırlı	Şiir”
Uyandım baktım bir sabah,
Güneş vurmuş içime,
Kuşlara yapraklara dönmüşüm.
Pır pır eder bahar rüzgarında,
Kuşlara yapraklara dönmüşüm.
Cümle azam isyanda,
Kuşlara yapraklara dönmüşüm,
Kuşlara yapraklara.

İnsanın ve hayatın bir bütün halinde an-
lamlı hale geldiğini “Yaşamak” şiirinde şöyle 
anlatır.
	 “Yaşamak”
Biliyorum kolay değil yaşamak,
Ama işte,
Bir ölünün hala yatağı sıcak,
Birinin saati işliyor kolunda,
Yaşamak kolay değil ya kardeşler,
Ölmek de değil,
Kolay değil bu dünyadan ayrılmak.

Orhan Veli, şiirlerinde bir iç sese kulak 
verir. “Sessizlik, sukut ve sükûn” kelimelerini 
sıkça kullanır. Onda sessizlik; düşüncelere gö-
mülüp, kendisiyle baş başa kalan bir insanın, 
içine kapanıp hayatı sorguladığında görülen bir 
durumdur. Buna eşlik eden duygu da genellik-
le yalnızlık duygusudur. İnsanoğlunun hisset-
tiği yalnızlık bazen bir sancı şeklinde konuşma 
arzusu doğururken, bazen de eşyaların sesiyle 
dindirilmeye çalışılır. Fakat her şekilde bu duy-
gu, sesle buluşan, sesi arayan ve sesten kaçan 
bir yalnızlıktır. 
	 “Yalnızlık”
Bilmezler yalnız yaşamayanlar,
Nasıl korku verir sessizlik insana,
İnsanlar nasıl konuşur kendisiyle,
Nasıl koşar aynalara,
Bir cana hasret,
Bilmezler…

Orhan Veli, bazen içindeki sesten kaçar 
veya dışındaki bir sesi arar.
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Melankolisini türkülerle ve gözyaşlarıy-
la yaşayan şair, tren sesi duyduğunda ağlar. 
Sesler, üstü örtülü duyguları harekete geçirir. 
“Manzara” şiirinde akşam serinliğinde uzaktan 
gelen deniz kokusuna, karşı evin arkasından 
doğan Ay’a, tramvay sesini de ekleyerek çizdiği 
resmi tamamlar. Tramvay sesi, şehrin, hareke-
tin ve İstanbul’da yaşayan mutlu, memnun in-
sanların ruh halini yansıtır. Şehri tamamlayan 
sesler arasında bir diğer ses de araba sesidir. 
Tabiat seslerini de ustalıkla kullanır. Kuşların 
bölük bölük geçişi, kesintili ötüşlerindeki ritm, 
sürü sürü, çığlık çığlık ikilemeleriyle şiirde 
ahengi yakalar. 
	 “Baharın	İlk	Sabahları”	
Tüyden hafif olurum böyle sabahlar,
Karşı damda bir güneş parçası,
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;
Bağıra bağıra düşerim yollara;
Döner döner durur başım havalarda.

Şair için güvercin ve kumru sesi, bazen bir 
yol davetiyesidir. 
	 “Kumrulu	Şiir”
Duyduğum yoktu ne vakittir,
Güvercin sesi, kumru sesi, pencerede,
İçime gene,
Yolculuk mu düştü nedir?
Nedir bu yosun korkusu,
Martıların gürültüsü havalarda,
Nedir?
Yolculuk olmalı, yolculuk.

Orhan Veli’nin güçlü işitme duygusu-
nun bir yansıması olarak “Garip” önsüzünde 
eleştirdiği musiki “Garip” sonrasında, şiirinin 
vazgeçilmezleri arasına girer. Musiki sevgisi 
onu şarkılardan türkülere oradan da ilahilere 
götürür. Bazı musiki formları, onun şiirlerinde; 
hüznün ve efkarın sesi olur. Türküler onun için 
çok önemlidir. Birçok şiirinin başlığı olmuştur. 
İstanbul Türküsü, Son Türkü, Uzun Bir Istı-
rabın Sonunda ve Bir Saadet Anında Gelecek 
Ölümün Türküsü, Sucunun Türküsü, Yol Tür-
küleri gibi, hayata ve ölüme şahitlik ederler. 
Şairin son isteği, bütün güneşler batmadan ve 
son yolculuğuna çıkmadan bir kez daha türkü 
söyleyebilmektir. 
	 “Son	Türkü”	 	 	
………….  
Durdu beni ölüme götüren kervan,
Eski bir şarkı söyleniyor rüzgârda.
Duydum ki sevmeyi bilen dudaklarda,
Benim ilahilerim hala okunan.

“Uzun Bir Istırabın Sonunda ve Bir Saadet 
Anında Gelecek Ölümün Türküsü” şiiri; Ölü-

mün hüzünlü vedasına, geçmişin özlemle dolu 
seslerinin eklendiği bir şiirdir. Şarkılarla yaşa-
nan hayata, bir türküyle veda edilir. Bir ilahiyle 
anılarda ölümsüzleştirilir. Şiir, bir saadet anında 
beklenen ölüme yakıştırılan bir türküdür. Efkarı, 
hüznü ve tüm yaşanmışlığıyla bir ömrün özeti 
gibidir…
“Uzun	Bir	Istırabın	Sonunda	ve	Bir	Saadet	Anında	

Gelecek	Ölümün	Türküsü”
Bir sahile vuracak günlerimiz,
Günler ki namütenahi ıstırap;
………….
Şekillenecek ruhu çeken kutup,
Sevmek kadar tatlı, yaşamak kadar,
Kısa bir anın ötesinde bahar…
İşte o dem ki bir ömrü unutup,
Açacağız nurdan kapılarını,
Bugün vadedilen cennetimizin,
En güzel en son memleketimizin,
Bulacağız ışıktan pınarını.
Gün vuracak baktığımız her yüze,
Ve kızlar kucaklarında çiçekler,
Ebedi baharı getirecekler,
Bu yeniden başlayan ömrümüze...

Aşkın, acının, hasretin ve kederin dili olan 
türküleri, şiirin içine yerleştirerek, duygularını 
estetik bir dille anlattığı şiirlerinde türkü hem 
hüznün nedeni hem de ilacıdır. Türküler; “tarif-
siz kederleri” anlatmaya kelimelerin yetmediği 
yerde şairin imdadına yetişir. Orhan Veli, Gari-
b’i ortaya çıkaran anlayıştan ve aşırı yenilik ar-
kasında koşarken getirdiği yasaklardan uzaklaş-
tıkça, şiir alanındaki değeri artmış ve en başarılı 
eserlerini geri dönerken, daralan çemberleri ge-
nişletirken vermiştir.

Şair, güzel bir dil ve üslupla La Fontaine’in 
Fabllerini tercüme etmiş, Nasreddin Hoca’dan 
bazı fıkraları başarılı bir biçimde manzum yazı 
haline getirerek, bu iki şahsiyetin felsefesine 
yakınlık duymuştur. Şiirlerinin hikâye karakte-
ri taşıması, hayat karşısında gerçekçi ve alaycı 
tavrı, çocuklara duyduğu ilgi ve sevgi bu seçim-
de önemli bir rol oynar. Orhan Veli’nin çocuksu 
bir ruh taşıdığını şiirlerinden kolayca anlamak 
mümkündür. Orhan Veli kitaplar vasıtasıyla 
halk şiirini iyi tanımış, halk kültürüyle yakından 
ilgilenmiştir. Divan şiirini de beğenir, bu konu-
da şöyle der; “Ben Divan şiirini beğeniyorum. 
…Eski Türk cemiyeti dilini büyük bir dil yaparak 
Avrupalılara öğretebilseydi Divan şiiri dünyanın 
en büyük şiirlerinden biri olurdu.”

Hayatı boyunca bohem bir entelektüel ola-
rak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde 
yaşayan Orhan Veli’nin çok genç yaşta ölümü, 
yol arkadaşlarına derin bir üzüntü yaşatmıştır…
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 “Tren Sesi” 
…………
Bir tren sesi,
Duymaya göreyim,
İki gözüm iki çeşme

Şairin yalnızlıktan kaçarken yaptığı şey gö-
rünürde sesi aramak olsa da esasında varlığı 
aramaktır. “Kurt” şiirinde, sessizliğe çağrıda 
bulunur.
Susmak istiyorum, susmak bugün,
Susmak…
Hiçbir üzüntü duymadan.
Sessizlikten aradığı şey;
Anlamak istiyorum ne yapar,
Rüzgârı boşalınca yelkenli.
Sorusunun cevabıdır, ölümden varlıktan sonra-
sıdır. Bu şiirinde sessizliğin adı sevdadır.
	 	“Sevdaya	mı	Tutuldum?”
Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Bende mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile,
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?

Hayata yürekten bağlı olan Orhan Veli, şi-
irlerinde hayatın renklerine sesleri de ekler. Dı-
şındaki sesleri içindeki seslerle bütünleştirerek 
kendi sesini oluşturur. Ses bir çeşit hayatı duy-
ma, hissetme halidir. Mısralarında canlılığın 
kaynağı hayatın sesleriyken, seslerin kaynağı 
da şehir ve tabiattır. Şehir bütün kalabalıklığı, 
gürültüsü, hiç bitmeyen telaşı ve bütün sesle-
riyle mısralara taşınır. “İstanbul’u Dinliyorum” 
şiirinde İstanbul’a gözüyle değil, kulağıyla ba-
kar. Dinlemekle başlayan şiirde, kulaklar şehrin 
sesini dinler, hayata tanıklık eder. Her şey bir 
ses halinde idrak olunur.

İstanbul’u	dinliyorum,	gözlerim	kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor,
Yavaş yavaş sallanıyor,
Yapraklar ağaçlarda,
Uzaklarda çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları,
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.

Sevilen bir şehir, uzaktan bir bütün olarak, 
derin özleyişlerle göz önünde canlandırılıyor. 
Uyanık bir rüya hali… Fakat bu rüyanın için-
de gerçek var. Göz önünde canlanan manzara, 
asla manası teferruatla dolu bir fotoğraf gerçeği 
değildir. Her şey bir ses halesi içinde idrak olu-
nuyor. Sesin içinde tabiatın ve hayatın hayal-
leri kaynaşıyor. Yavaşlık, uzaklık, hafiflik. Asıl 
İstanbul kalabalığı, gürültüsü, kirliliği, can sı-
kıntısı, çamuru, teriyle, bizde hiç böyle bir tesir 

uyandırmaz. Güzelliği hissetmek için, belli bir 
seviyede gerçeklerden uzaklaşmak lazımdır. 
Varlık rüya haline gelmezse bile hatıra olma-
lı, ağırlıklarından kurtulmalıdır. Önce hafiften 
esen bir rüzgâr, yavaş yavaş sallanan yaprak-
lar, güzelim bahar rüzgârı, fıstıklar arkasından 
beyaz ay, tabiat… Orhan Veli’nin bütün güzel 
şiirlerini ve dünyanın bütün güzel şiirlerini ebe-
di varlığıyla dolduran tabiat… Sonra insanlara 
hayat veren unsurlar. Sucuların hiç durmayan 
çıngırakları… Tabiat tek başına güzel değildir. 
Gerçekte olduğu gibi şiirde de insanla bir arada 
bulunmalıdır. İnsani olan heyecan vericidir. De-
likanlılık çağına has canlılığı, çevresiyle daima 
etkileşim halinde bulunması, sıra dışı, “garip” 
şiirlerine rağmen, öz itibariyle gerçek bir şairdir. 
…………..
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalı Çarşı;
Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.

Biz dış dünyayı beş duyu organlarından ge-
len uyarılarla tanırız. Edebiyatçı, eserinde ger-
çeklik izlenimi ve güzellik duygusu uyandırabil-
mek için; duyularından bol bol faydalanır. Fakat 
beş duyu organı bize asıl hakikati vermez. Hat-
ta onlar bizi aldatabilir de. 

Asıl hakikat daha ötede ve daha derindedir. 
Ona duyu organlarından çok hayal ve akıl gü-
cüyle ulaşılır. İnsanlar daima var olanı aramış-
lar, bu aramada onlara hayal ve akıl kılavuzluk 
etmiştir.  Orhan Veli’nin şiiri, beş duyu organ-
larına bağlı bir gerçekliği yansıtır. Aynı zaman-
da tasavvufun getirdiği bir iç hesaplaşmayla 
beş duyunun dışına çıkmaya çalışan; bazen bir 
Mevlevi şeyhi, bazen bir bohem olabilen bir 
“Garip” tir, Orhan Veli. İstanbul’u tüm sesleriy-
le seven şair; bazen şehri dinler, bazen de adına 
türküler yakar.
	 İstanbul	Türküsü”
………….
Urumeli hisarına oturmuşum,
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum,
İstanbul’un mermer taşları,
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuş-
ları,
……………
İstanbul’da Boğaziçi’ndeyim;
Bir garip Orhan Veli,
Veli’nin oğlu;
Tarifsiz kederler içindeyim.

SAVAŞ VE BAHAR
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Oktay Rıfat, “…Şiir bizim için yaşamaktan 
ayrı bir şey değildi. Hayallerimizi, duygularımı-
zı, düşüncelerimizi ortaklaşa kullandık. Bu ma-
cerada da el ele yürümek bizi birbirimize bağla-
dı. Bundan dolayı, Orhan’ın acıklı akıbeti biraz 
da bizim akıbetimiz sayılır. Aynı günlerde, aynı 
yerlerde, aynı yaşlarda bizi bir arada tutan şiirin 
çizdiği kader demek böyle bitermiş…” 

   “Konuşkan değildi zaten. Çok tatlı susar-
dı. İnsan onunla saatlerce konuşmadan iyi va-
kit geçirebilirdi.” Tarifsiz kederler içindeyim.” 
Benim içinde herkes gibi büyük bir şair, büyük 
bir insan öldü. Ama bu kadar değil. Kolum, ka-
nadım kırıldı. Azaldım, eksildim.” Melih Cevdet 

“Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet 
sokaktaki adamın şiirine yönelerek şiiri insan 
içine çıkarmışlar, şiire kasket giydirmişler, şiire 
elma yemeyi öğretmişlerdir. Kısaca şiir; halkın 
malı, halktan biri olmuş, günlük tartışmalar 
arasına girmiş, herkesin konuştuğu ortak bir 
konu halini almıştır,” Cemal Süreyya  

“…Şiir dilinin, musiki gibi bütün insanlığın 
anlayabileceği bir dil olduğuna inanıyorum. 
Dünya milletleri birbirlerini, belki her şeyden 
önce, şiirle anlayacaklardır. Şiir tercüme edi-
lir, fakat şiiri bir şair tercüme etmelidir. Bütün 
dünyayı dolaştım. Hiçbir yerde gerçek şiiri bu-
lamadım. Meksika’da bulur gibi olmuştum; 
Türkiye’de buldum. Şiiriniz, Fransa’da veya 
herhangi bir Avrupa ülkesinde birinci sınıf şiir-
dir. Bununla övünebilirsiniz. 

Üstelik bu şiirin bir özelliği var. O da Avru-
palı olduğu kadar yerli oluşu, milli oluşu; Avru-
palı olduğu halde, Avrupa şiirinin taklidi olma-
yışıdır.” Phılıppe Soupault. Fransız, şair, yazar 
ve eleştirmen.

Orhan Veli, 1914’te İstanbul’un Beykoz 

semtinde doğdu. Çocukluğu Beykoz ve Beşik-
taş’ta geçti. Galatasaray Lisesi’nin İlkokul kıs-
mına yatılı verildi. Fransızcaya büyük bir ilgisi 
ve kabiliyeti vardı. Edebiyata merakı ilkokulda 
başladı. Yazmayı ve okumayı çok seviyordu. Li-
senin ilk sınıfında edebiyat hocası Ahmet Ham-
di Tanpınar’dı. Ondan gördüğü destekle yazılar 
ve şiirler yazdı. İlkokul son sınıfta Oktay Rıfat’la, 
lise birinci sınıfta da Melih Cevdet’le karşılaştı. 
1932 yılında Ankara Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felse-
fe Bölümüne yazıldı. İki yıl okuduğu fakülteyi 
bitirmeden ayrıldı. PTT Genel Müdürlüğü’nde 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda 
çalıştı. Yaprak adlı on beş günlük sanat dergisi-
ni çıkardı. Şiir kitapları, nesirleri (makale, eleş-
tiri, hikâye), Fransızcadan yaptığı, şiir, piyes ve 
hikâye tercümeleri vardır. 14 Kasım 1950’de 
Ankara’da vefat etti. İstanbul, Rumeli Hisarı, 
Aşiyan Mezarlığı’nda “baharları kıpkırmızı çi-
çek açan bir erguvan ağacının gölgesinde” yat-
maktadır. Rahmetle Anıyoruz.

Kaynakça: Bilge Ercilasun, Orhan Veli Ka-
nık, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1998. / 
Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın İçinden, Der-
gâh Yayınları, İstanbul, 2004. / Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstan-
bul, 1975. / Elif Sayar, Orhan Veli’nin “İstan-
bul’u Dinliyorum” Şiiri Üzerinden İstanbul’u 
Göstergebilimsel Okumak, On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi. / Özlem 
Fedai, Üç Garip Varmış Diyeler, Türk Dili, eleş-
tiri, inceleme, 2019. / Funda Bulut, Orhan Veli 
Şiirinde Yaşamın Sesleri, Vefatının 70. Yıldönü-
münde Bir Garip Orhan Veli, Sakallı Fatih, Bilge 
Yayıncılık Eğitim, Ankara, 2020.



11 3 HAZİRAN 2022İLAN

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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MOBILYA
MARANGOZ

USTASI 
ARANIYOR

Maaş + SSK + Yemek

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

İLETİŞİM: 0 536 417 68 93
      0(332) 249 26 81
ADRES: Ağaç İşleri Sanayi Kırımlı Sokak 
    No: 39 Selçuklu/KONYA

İMALATHANEMİZDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE;

* 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

 

İl Müdürlüğümüzce Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı izni verilen Metin ÇETİNKAYA isimli şahsın aracı 
belgesi 20.05.2022 tarihinde iptal edilmiştir.
Çalışma ve İş Kurumundan izin almayan kişilerce Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı yapılamaz.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1632703

 

280***584 TC. Kimlik numaralı, Keziban Doğanay'ın Keziban olan isminin “ ZEHRA ” olarak 
düzeltilmesine, nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 20/04/2022 tarihinde karar verilmiş verilmiş 
olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN olunur.

T.C.
KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/86 Esas - 2022/125 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1632470

 

İhale Kayıt Numarası  : 2022/550751
İşin Adı    : SARNIÇ MAHALLESİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYONU
İhale Türü - Usulü  : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi   : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020
b) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
c) Elektronik posta adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : 
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sarnıç mahallesi 32689 ada, 14 parselde yer alan tescilli bina
       (Toplam 100 m2, iki katlı yığma avlulu kagir bina ve müştemilatı,
      eski eser yapının) restorasyonu olmak üzere; 187 kalem,
      uygulama işi
b) Yapılacağı Yer  : Sarnıç Mahallesi 32689 Ada, 14 Parsel,  Karatay/KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
     yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiyüzyetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer  : Karatay Belediye Başkanlığı - Meclis Salonu - 1.Kat, Akçeşme 
      Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 20.06.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da 
tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci 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 ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. numaralı maddede yer alan belgelerin ayrı ayrı 
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 
sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis 
veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel 
kişi ortak 4.1.6. numaralı maddede yer alan belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 (Yüzde Elli) oranında, ihale konusu 
iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 
31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 
31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim 
belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. 
İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür 
varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu 
işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve 
bunların belgelenmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/I Grubu işler 
kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri 
diplomaları kabul edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin Karatay Belediye Başkanlığı-Yapı Kontrol Müdürlüğü-5.Kat, Akçeşme 
Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/KONYA adresinde görülebilir ve 250,00 TL (İkiyüzelli Türk 
Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili 
temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce 
satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 5.Kat, 
Akçeşme Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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 sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

SARNIÇ MAHALLESİ 
TESCİLLİ YAPI RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR
KARATAY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1633892

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com* *
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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA       wTel: 0332 2391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• EL HADDESI 
KULLANABILEN 

PERSONEL 
ALINACAKTIR

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan

 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. 

İdlip’te 59 bin 679 briket ev tamamlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘20 bin briket ev hedefiyle başladığımız ve şu anda 60 bini tamamlanan kampanyamızda vi-
tes yükseltiyoruz. Evlere şu ana kadar 51 bin 427 aile yerleştirilmiştir. Ayrıca briket ev alanlarında 69 cami, 24 sağlık merkezi, 68 okul, 23 çocuk parkı, 26 sosyal tesis de var’ dedi

503 bin Suriyeli dönüş yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si'ne göre yaşamak, özgürlük ve kişi 
güvenliğinin herkesin hakkı olduğu-
na, insanların birbirlerine kardeşlik 
anlayışıyla davranması gerektiğine 
işaret etti. Dünyada zorla yerinden 
edilenlerin sayısının 84 milyon ol-
duğuna, 2014'ten beri sadece Akde-
niz'de en az 23 bin 801 mülteci veya 
sığınmacının göç ederken yaşamını 
yitirdiğine dikkati çeken Soylu, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki 
maddelerin karşılandığını söyleme-
nin mümkün olmadığını vurguladı. 
Soylu, sorunun yazılı metinde değil, 
küresel samimiyette olduğunu ifade 
ederek "Sorun, sorunlarını doğuya 
yıkan, sürekli istikrarsızlık üreten, 
işin ucu kendine dokununca da 
sırtını dönen, değil yaşama hakkı, 
bir bardak suyu dahi kimseye reva 
görmeyen ve tarihlerinde sömürge-
cilik damgasıyla damgalanmış Batılı 
zihniyettedir." diye konuştu. Türki-
ye'nin son 4 yılda dünyada en fazla 
insani yardım yapan ülke olduğunu 
belirten Soylu, "Türkiye, göç mese-
lesine hayalci veya ütopik bakıyor 
değildir. Yaşananlar, bizim sebep 
olmadığımız bir güvenlik sorunu-

nun, coğrafi konumdan dolayı bize 
yansımasıdır. Biz sadece, bu sorunu 
akla, mantığa, vicdana ve medeniyet 
değerlerimize uygun şekilde yönet-
meye çalışıyoruz." dedi.

"BU İŞ SINIRI AÇMA, 
KAPAMA MESELESİ DEĞİL"

Soylu, bu tabloya bakıldığında 
İdlib konusunda çok karmaşık bir 
stratejiye gerek olmadığını anlatarak 
şöyle konuştu: "İşin matematiği ba-
sit. Çevremizde, sınırlarımızın yanı 
başında göçe hazır, 2 milyonu İran 

sınırında Afgan var, 6 milyonu Suri-
ye sınırında olan Suriyeli kardeşimiz 
toplam 8 milyon insan var. Eğer biz 
sınırlarımızı duvarlar ve sınır enteg-
re sistemimizle korumazsak, sınırla-
rımızın ötesinde insani yardımları-
mızı, orada insani yaşamın çok daha 
iyi olmasını ve normalleşmeyi tesis 
etmezsek, o bölgede güvenli bir alan 
oluşturmazsak bu insanlar doğal 
olarak bize gelecekler. Çünkü yolun 
üzerinde biz varız. Bu iş sınırı açma, 
kapama meselesi değildir. Dolayısıy-

la bu projeyle hem bir göç yönetimi 
ve strateji ortaya koyuyoruz hem 
kendi güvenliğimizi sağlıyoruz hem 
de yanı başımızdaki insanlık dra-
mına hem güvenli bölgeyle hem o 
insanların yaşayabileceği bir alanla 
hem de bütün dünya sırtını döner-
ken o bölgeleri normalleştirmeye 
çalışarak insani bir çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. Her şey bir yana, sınırı-
mızın dibinde karnı aç çocukların so-
ğuktan donarak hayatını kaybetmesi 
bizi rahatsız eder."

"59 BİN 679 BRİKET 
EV TAMAMLANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatıyla AFAD'ın ko-
ordinasyonunda STK'lerin desteğiyle 
Ocak 2020'de başlatılan "Bir Arada-
yız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası 
kapsamında ilk etapta 20 bin briket 
ev yapımının planlandığını hatırla-
tan Soylu, gelinen noktada bu sa-
yının 100 bine ulaştığını vurguladı. 
Bakan Soylu, Suriye'nin çeşitli bölge-
lerinde inşa edilen yapılara ilişkin şu 
bilgileri verdi: "Suriye'nin kuzeyinde 
belirlenen 259 noktada briket ev ya-
pım çalışmalarına başladık. AFAD 
Başkanlığınca 7 bin 613, Türk Kızı-
lay tarafından 2 bin 189, Türkiye Di-

yanet Vakfı tarafından 8 bin 16, İHH 
İnsani Yardım Vakfı tarafından 18 
bin 601, Sadakataşı Derneği tarafın-
dan 5 bin 50, Hayrat Yardım Derne-
ği tarafından 2 bin 58, Deniz Feneri 
Derneği tarafından 1720, Aziz Mah-
mud Hüdai Vakfı tarafından 587, 
Beşir Derneği tarafından 641, Fetih 
Vakfı tarafından 2 bin 86, KIYAM-
DER tarafından 256, ANDA tarafın-
dan 200, Yedi Başak tarafından 700, 
İDDEF tarafından 610, diğer STK'ler 
tarafından 9 bin 352 olmak üzere 
toplam 59 bin 679 briket ev tamam-
landı. Tamamlanan bu briket evlerin 
45 bin 903'ü İdlib bölgesinde, 13 bin 
776'sı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekat bölgesindedir. Bu evlere şu 
ana kadar 51 bin 427 aile yerleştiril-
miştir. 

Ayrıca briket ev alanlarında 69 
cami, 24 sağlık merkezi, 68 okul, 
23 çocuk parkı, 26 sosyal tesis, 21 
fırın, 95 su kuyusu, 3 aşevi yapımı 
tamamlandı. Halen 15 cami, 6 okul, 
14 sosyal tesisin yapımı da devam 
etmektedir. "Bakan Soylu, İdlib böl-
gesine yapılan yardımları eleştiren-
lere tepki göstererek bir yandan 
bölgede hayatı normalleştirmek için 
çalıştıklarını diğer yandan da yalan 

ve iftiralarla uğraştıklarını dile ge-
tirdi. Bölgedeki operasyonların ve 
hayatı normalleştirme çalışmaları-
nın sonuçlarının alındığını söyleyen 
Soylu, şunları kaydetti: "Son verilere 
göre 503 bin 150 Suriyeli karde-
şimiz ülkesine gönüllü olarak geri 
döndü. Bunu artırmak, oranın daha 
çok istikrara kavuşmasına, orada-
ki insanlara bir nefes alma imkanı, 
barınma imkanı oluşturulmasına 
bağlıdır. Bu noktadan hareketle 20 
bin briket ev hedefiyle başladığımız 
ve şu anda 60 bini tamamlanan 
kampanyamızda vites yükseltiyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın verdiği hedef 
doğrultusunda bugün itibarıyla 100 
bin briket ev hedefine adım atıyoruz. 
Mantıklı, sonuç odaklı, tamamen ha-
yırseverlerimizin bağışları, buradaki 
arkadaşlarımızın emek ve gayretle-
riyle gerçekleşen bir kampanyanın 
100 bin hedefini aşması konusunda-
ki planlamalarımızı da gerçekleştiri-
yoruz." Soylu, projeye destek veren 
19 STK ile diğer kurum ve kuruluş-
lara teşekkür ederek "100 bin briket 
evi yıl sonu gelmeden tamamlamış 
olacağız. 100 bin ev en az 600 bin ki-
şiyi çadırdan kurtarmış olacak." dedi.
n AA

Kılıçdaroğlu: Halktan biriyim 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Milletin iktidarında kim alın teri dö-
küyorsa hakkını, hukukunu, adaleti-
ni teslim edeceğiz. Hiç kimse endişe 
duymasın” dedi. CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, birtakım ziya-
retler çerçevesinde Konya’ya geldi. 
Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi ziya-
retiyle başlayan Konya programında 
Karapınar ilçesinde tarımda çalışan 
kadınlar ile Bölge Toplantısı’na ka-
tıldı. Burada konuşan Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün müca-
delem bu topraklarda hiçbir çocuk 
yatağa aç girmesin. Bütün mücade-
lem emeğiyle çalışan, alın teri döken 
herkesin gelir sahibi olması lazım. 
Hiç kimsenin emeği zayi olmasın. 
Her şey var. O zaman şu soruyu her 
kadının kendisine sorması lazım. Biz 
niye buğdayı, arpayı, mercimeği, 
canlı hayvanı, eti dışarıdan alıyoruz? 
Bizim topraklarımız yetersiz mi? 
Çalışkan insanlarımız, güneşimiz, 
suyumuz var. Konya'dan küçük bir 
devlet olan Hollanda’nın yıllık tarım 
ürünü ihracatı 180 milyar doların 
üzerinde. Biz niye yapmıyoruz? Bize 
niye yaptırmıyorlar? Her şeyimiz 

varken. İktidardaki siyaset anlayışı, 
bizim çiftçimizin, üreticimizin ka-
zanmasını istemiyor. Dışarıda pek 
çok devlet diyor ki, kendi aralarında 
yarışıyorlar. 85 milyonluk Türkiye'yi 
biz doyuracağız diyorlar. Hollan-
da, Fransa, Almanya, Brezilya ben 
doyuracağım diyor ama biz kendi 
kendimize yeterli olmalıyız. Toprak-
larımız, bereketli ovalarımız, çalışan 
insanlarımız var. Niye biz kendi ken-
dimizi doyurmuyoruz? Doyurmanın 
dışında ayrıca neden dışarıya ihraç 
etmiyoruz? En azından bir Hollanda 
kadar. Bunun önündeki tek engel 
siyaset grubudur. Bu siyasetle Tür-
kiye büyüyemez, değişemez. Zam 
üzerine zam. Allah aşkına çiftçiden 
ne istiyorsunuz siz? Gübreye zam 
yüzde 100’ün üzerinde, yüzde 200 
elektriğe zam, ilaca, fideye, tohuma, 
her şeye zam. Ne üretecek bu insan, 
nasıl üretecek bu insanlar? İnadı-
na üretiyorsunuz, teşekkür ederim. 
İnadına çalışıyorsunuz, teşekkür 
ederim. Ama göreceksiniz milletin 
iktidarında kim alın teri döküyorsa 
hakkını, hukukunu, adaletini teslim 
edeceğiz. Hiç kimse endişe duyma-
sın” dedi. 

Halktan biri olduğunu kaydeden 
Kılıçdaroğlu, “Ben onlar gibi sarayda 
yaşamıyorum. Saraylara gideceğim 
diye bir çabam da yok. Mütevazi, 
sizler gibi yaşayan bir insanım ben. 
Benim evlatlarım öyle parayla pulla 
oynamıyor. Benim evlatlarım öyle, 
sarayları arkalarına almıyorlar. Kim-
se ne yaptığını bile bilmez. Herkes 
alın teriyle çalışır. Dönem, zaman 
değişiyor. Değişimi yapacak olan 
kadınlar sizlersiniz. Tarlalarda çalışı-
yorsunuz. 

Hakkınızı teslim edelim, koca-
larınızdan fazla çalışıyorsunuz. İyi 
de niye sizin sigortanız yok? Niye 
emekli olamıyorsunuz? Bu kardeşi-
niz onları yapacak. Hiç meraklanma-
yın. Aile destekleri sigortasını getire-
ceğiz. Prim ödemeyeceksiniz. Öyle 
bir şey yok. Ama geliri asgari ücretin 
altında olan veya hiç geliri olmayan 
bütün ailelerin asgari bir gelir gü-
vencesi olacak. Para, kadının banka 
hesabına yatacak. Siz emekli, me-
mur, işçi gibi gideceksiniz bankadan 
paranızı çekeceksiniz. Kocalarınıza 
muhtaç etmeyeceğiz sizi hiç endişe 
etmeyin” şeklinde konuştu.
 n İHA
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Büyükşehir Belediyesi
futbol okulu açtı

Tenis kulübünden 
ASKF’ye ziyaret

Manisalı gençlerden 
Ahmet Çalık’a ziyaret

 Türk futbolu sancılı bir şekilde 2021-
2022 sezonunu geride bırakırken lig şam-
piyonu Trabzonspor oldu. Bununla birlikte 
hakemlerin görevden alınması, Merkez Ha-
kem Kurulu Başkanı’nın görevden ayrılması 
ve son olarak ise Türkiye Futbol Federasyo-
nu’nun istifa etmesi Trabzonspor’un şampi-
yonluğunun akıllarda soru işareti bırakmasına 
neden olmuştu. Nihat Özdemir’in başkanlığı 
bırakmasından sonra sezon sonunda kadar 
başkanlığa Servet Yardımcı gelirken 16 Ha-
ziran’da kongre kararı alındı. Mevcut süreçte 
Servet Yardımcı başkanlığa aday olmayı dü-
şünürken eski Gaziantep FK başkanı Mehmet 
Büyükekşi ise adaylığını açıkladı.

Bununla birlikte genel kurulla alakalı bir  
paylaşımda bulunan federasyon, “Türki-
ye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 
01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili ola-
rak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel 
Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile 
toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararı-
nın ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet site-
sinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki 
şekilde belirlenmesine, toplantının 16 Haziran 
2022 tarihinde saat 10:00'da, çoğunluğun 
sağlanamaması halinde ikinci toplantının 17 
Haziran 2022 tarihinde aynı saatte; ikinci top-
lantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
üçüncü toplantının çoğunluk aranmaksızın 
24 Haziran 2022 tarihinde aynı saatte Anka-
ra JW Marriott Oteli salonlarında yapılması-
na, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü 
hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye 
Futbol Federasyonu'nun 24.05.2022 tarih 
ve 207 sayılı toplantısında oybirliği ile karar 

verilmiştir. Delegelerin toplantıya katılmaları 
önemle ilan olunur.” fadelerini kullandı.

Öte yandan genel kurulun ise gündemi-
nin şu şekilde olacağı öğrenildi: 

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tes-
piti,

2. Toplantının açılışı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının olu-

şumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye 
Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,
5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplan-

tı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme 

Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına 
teslimi,

7. Başkanın sunuşu,
8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 

okunması,
9. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kuru-

lu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,
10. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ge-

lir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,
11. Genel Kurul'da okunan 01.06.2021-

31.05.2022 dönemi gelir-gider tabloları ve 
bilançosunun görüşülmesi,

12. Denetleme Kurulu Raporu'nun okun-
ması,

13. Genel Kurul'da okunan Denetleme 
Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuru-
luşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

15. TFF Başkanları'nın 01.06.2021-
31.05.2022 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyet-
lerinden ötürü ibrası,

16. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2021-
31.05.2022 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyet-
lerinden ötürü ibrası,

17. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2021-
31.05.2022 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyet-
lerinden ötürü ibrası,

18. 01.06.2022-31.05.2023 dönemi 
Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama 
Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi 
hakkında oylama yapılması,

19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak 
için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve 
Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi 
Hususunun Karara Bağlanması,

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statü-
sü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatı-
nın belirlenmesi,

22. T.C. Resmi Gazete'de 26.04.2022 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 
sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu 
Kanunu gereğince TFF Statüsü'nde değişiklik 
yapılmasının ve gerekmesi halinde TFF Statü-
sü'nün 54/6. Maddesinin ikinci paragrafının 
görüşülmesi,

23. Başkan adaylarının konuşmaları,
24. Başkan Seçimi,
25. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 ye-

dek üyesinin seçimi,
26. Denetleme Kurulunun 5 asıl ve 5 ye-

dek üyesinin seçimi,
27. Dilekler, Kapanış.

n SPOR SERVİSİ

Seçime gidiyor!
Türkiye Futbol Federasyonu’nda belirsizlik sona eriyor. Nihat Özdemir’in başkanlığı bırakmasının ardından vekaleten göreve 
getirilen Servet Yardımcı yeniden TFF başkanlığa aday olmayı düşünürken eski Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’de aday olacak. 16 Haziran’da seçim gidecek olan federasyonda yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyor

...Torkulu bisikletçiler, Erkoyuncu’yu ziyaret etti
 Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı 

bisikletin kullanımını teşvik etmek ama-
cıyla kutlanan 3 Haziran Dünya Bisiklet 
Günü nedeniyle Torku Şekerspor Kulübü 
Bisiklet Takımının başarılı sporcuları, Ku-
lüp Başkanı Ahmet Bozdam ve Antrenör 
İsmail Uğurlu ile birlikte PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ra-
mazan Erkoyuncu’yu ziyaret ettiler. 

Ziyarette Torku Şekerspor Kulübü Bi-
siklet Takımı sporcuları kazandıkları ku-
paları ve madalyaları Başkan Ramazan 
Erkoyuncu’ya takdim ettiler.  Ziyarette 
Başkan Erkoyuncu, sporcular ile tek tek 
tanışarak uzun süre sohbet etti.

Genç ve Yıldız Takım ile büyük ba-
şarılar elde ederek Konya’yı bisiklet spo-
runda temsil eden Torku Şeker Sporun 
yetenekli pedallarına ziyaret sırasında, 
Konya Bisiklet tarihinden bilgiler aktaran 
Başkan Erkoyuncu,  sporculara geçmişte 
hem bisiklet hem de diğer branşlarda ba-
şarı kazanan sporcuları örnek almalarını 
ve başarılı sporcuların başarı hikâyelerini 
öğrenmelerini tavsiye etti. 

Başkan Erkoyuncu ziyarette şunları 
söyledi: “Bisiklet sporu hem Konya hem 
de bizim için önemli bir branştır. Geçmiş-
te olduğu gibi gelecekte de Bisiklet spo-
runa önem vermeye devam edeceğiz.  
Katıldığınız nerdeyse her yarışmada kupa 

ve madalyaları toplayan siz sporcularımı, 
antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Hedeflerinizi her zaman 
büyük tutun, çok çalışarak büyük hedef-
lere ulaşacağınızı düşünüyorum. Sizleri 
artık uluslararası kürsülerde görmek için 

sabırsızlanıyoruz. Biz imkanlarımızı siz-
lere sunmaya devam edeceğiz. Sizlerin 
başarılarının devamını diliyorum ve 3 
Haziran Dünya Bisiklet Gününüzü de bu 
vesile ile kutluyorum.”
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da tenis 
turnuvası sona erdi

Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘12 
Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nın ödül töreni sona erdi.

Yazır Mahallesi’ndeki Selçuklu Tenis Kortlarında yapı-
lan organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları 
yönetim kurulu üyeleri Cem Hayırlıoğlu, Mehmet Ali Kolay 
ve İl Temsilcisi Halef Erbek tarafından takdim edildi.

Farklı şehirlerden 54 sporcunun katılım sağladığı tur-
nuvada Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularından Ece 
Özden altın madalya, Beril Okur ve Zeynep Yağmur Çağlak 
ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da ‘Türkiye’nin Güçlü Altyapısı’ sloganıyla ülke 
sporuna değer katan ve birçok sporcuyu bünyesinde barın-
dıran Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Futbol Okulu 
açtı. Eğitimler, Hamle Spor Tesisleri’nde 7-14 yaş arası 
çocuklara verilecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Futbol Okulu 
faaliyetlerine başladı. ‘Türkiye’nin Güçlü Altyapısı’ sloga-
nıyla ülke sporuna değer katan Konya Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü, 7-14 yaş (2015-2008 doğumlular) arası 
çocuklara Hamle Spor Tesisleri’nde eğitim verecek.

Futbol Okulu’na katılmak isteyen çocuklar, velileriyle 
birlikte Hamle Spor Tesisleri’ne giderek kayıt olabilecek. 
Eğitimler uzman antrenörler eşliğinde 18 Haziran’da başla-
yacak ve yaz dönemi boyunca sürecek. Haftada üç gün ger-
çekleşecek eğitimlerle çocuklar, yaz dönemini daha verimli 
ve keyifli geçirme fırsatı yakalayacak.

Futbol Okulu’yla alakalı tüm detaylı bilgiye 444 5 542 
(dahili 3825) numaradan ulaşılabilecek. n SPOR SERVİSİ

Vole Tenis ve Spor Kulübü yöneticileri, Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti.

Vole Tenis ve Spor Kulübü Başkanı Av. Cengiz Yönet, 
Genel Sekreter Ümit Dışpınar ve üye Sevim Yönet’in hazır 
bulunduğu ziyarette Konya ASKF Remzi Ay ve Başkan Vekili 
Mehmet Günbaş misafir heyeti ağırladı.

Tenis sporunun Konya’da geleceği ve tesis yapılaşması 
noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, 
Yönet’in Ay’a plaket takdimi ve hatıra fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. n SPOR SERVİSİ

Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı ve teknik ekibi, 11 
Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu aramız-
dan ayrılan futbolcu Ahmet Çalık’ın mezarını ziyaret ederek 
dualarla andı.

Ziyaret sonunda Manisa Futbol Kulübü, Ahmet Çalık 
isimli 6 numaralı formayı mezarının başına bıraktı.
n SPOR SERVİSİ



Spor Toto Süper Lig’de geride ka-
lan sezonu üçüncü sırada tamamlayan 
Konyaspor, yeni sezona fırtına gibi girdi. 
Şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna katan 
temsilcimiz, kaleci ve santrfor transferle-
rinde yoğun mesaiye girdi. Yeşil-Beyazlılar, 
kaleci için yerli oyuncularla görüşürken 
santrfor noktasında gündemine aldığı ya-
bancı oyuncularla dirsek teması kurdu. 18 
Haziran’da Koyuncu Grup Kayacık Tesisle-
ri’nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına 
başlayacak.

ŞU ANA KADAR 
3 TRANSFERDE BEDELSİZ

Yeni sezon planlaması doğrultusunda 
transfer çalışmalarını yoğun tempoda sür-
düren Konyaspor, şu ana dek 3 oyuncuyu 
kadrosuna dahil ederken bonservis bedeli 
ödemedi. İlk olarak Sporting Lizbon’dan 
Bruno Paz’ı kadrosuna dahil eden Ye-
şil-Beyazlı kulüp, Portekizli isimle 2+1 yıllık 
sözleşme imzalarken oyuncunun kulübene 
bonservis bedeli ödemedi. Oyuncunun ola-
sı satışının olması durumunda ise Sporting 
Lizbon’a yüzde 25 payın verileceği öğrenil-
di. Bunun yanı sıra Ahmet Oğuz ve Cebrail 
Karayel’i kadrosuna katan Konyaspor, her 
iki sağ bek için hem Sivasspor hem de Al-
tay’a belli bir ücret ödemedi. Sözleşmeleri 
sona eren iki futbolcu içinde öncen anlaş-
ma sağlayan Anadolu Kartalı, önemli bir 
transfer başarısına imza atarak camianın 

alkışını topladı. 
ABDÜLKERİM VE AMİR BİLMECESİ
Konyaspor’un geride kalan sezonda 

göze batan oyuncuları Abdülkerim Bardak-
cı ve Amir Hadziahmetovic için Türkiye’den 
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 
Yeşil-Beyazlılara teklifini iletti. Konyaspor 
oyuncularından yüksek gelir beklerken 
söz konusu takımlardan en yüksek fiyatı 
veren Fenerbahçe olarak ön plana çıkıyor. 
İstanbul ekibi Abdülkerim ve Amir için 
Konyaspor’a teklifini iletirken yönetim en 
uygun kararı vermek adına süre istedi. 
Bunun yanı sıra yurtdışından bazı kulüp-
ler tarafından da takip edilen Abdülkerim 
ve Amir için henüz beklenen teklif kulübe 
ulaşmadı. Avrupa ekiplerinin fiyatları çok 

fazla iç açmazken Konyaspor bekleme-
ye geçti. Kamp süresine kadar kadrodaki 
eksiklerini tamamlamak isteyen Yeşil-Be-
yazlılar, takımdan ayrılması kuvvetle muh-
temel oyuncuların transferinin resmiyete 
kavuşması ve kulübün maddi anlamda iyi 
bir gelir elde edebilmesi için yoğun uğraş 
veriyor.  

KALE VE SANTRFOR’DA 
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Eray Birniçan ve Erten Ersu ile yollarını 
ayıran Konyaspor, kaleci arayışına girdi. 
Yeşil-Beyazlılar, Göztepe’nin 23 yaşındaki 
kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Fenerbah-
çe’de kadroda düşülmeyen Berke Özer’i 
transfer listesine ekledi. 

Bunun yanı sıra Çaykur Rizespor’dan 

Tarık Çetin ile de ilgilenen Anadolu Kartalı, 
bu üç isimden birini kadroya dahil etmeyi 
hedefliyor. 

SANTRFORDA İKİ ADAY
Kadrosunda şu anda tek santrforu olan 

Konyaspor, golcü arayışlarını da sürdürü-
yor. Geride kalan sezonu Sokol Cikalleshi 
ve Ahmet Hassan ikilisiyle tamamlayan 
Anadolu Kartalı, Mısırlı oyuncunun takım-
dan ayrılmasının ardından golcü avına 
çıktı. Temsilcimizde Hatayspor’dan ayrılan 
Mame Diouf ve bir dönem Denizlispor’da 
forma giyen Vitoria Guimaeresli Oscar Es-
tupinan gündeme girdi. Her iki oyuncunun 
da kulüpleriyle sözleşmeleri sona ererken 
Konyaspor kampa kadar transferleri bitir-
me niyetinde. n İLHAN ATLI

YOĞUN MESAİ
Konyaspor’da transfer çalışmaları sürerken şu ana dek 3 isim kadroya dahil edildi. Bruno Paz, Ahmet Oğuz ve Cebrail 

Karayel’i kadrosuna katan Anadolu Kartalı, kaleci ve santrfor transferlerinde de kolları sıvadı. Yeşil-Beyazlılarda Abdül-
kerim ve Amir bilmecesi devam ederken yönetim 18 Haziran’a kadar transferleri bitirme adına yoğun mesaiye girdi

Nalçacılılar yeni
sezon için iddialı 

Yeşil-Tribün 
Projesi’ne devam

Türkiye Güreş 
Şampiyonası başladı 

Konyaspor’un köklü taraftar grubu Nalçacılılar, yeni 
sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeşil-Beyazlı grup, 
önümüzdeki sezon Doğu Üst ve Kuzey Alt Tribün’de takım-
larını desteklemeye devam edecek. Geride kalan sezonda 
tribünleri iyi bir şekilde yönlendiren Nalçacılılar önümüzde-
ki sezonda coşkulu bir şekilde stadyumdaki yerlerini almak 
adına çalışmalarını sürdürüyor. 2016-2018 yılları arasında-
ki coşkuyu tribünlere yansıtmayı hedefleyen Nalçacılılar, 
bu bağlamda kombine satışlarına da başlamış durumda. 3 
kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor’un önümüzdeki 
sezonda taraftar desteğine ciddi bir şekilde ihtiyacı bulunur-
ken grubun hedefi sezonun başlangıcına kadar 25-30 bin 
kombine satmak. n SPOR SERVİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak 
yürütülen proje, 2022-2023 sezonunda da devam edecek.  
Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, projeyi yeni sezonda da de-
vam ettirmeyi planladıklarını söyledi. Proje kapsamında 5 
adet plastik ya da cam atık şişeyi Stadyum Passolig Gişesi 
yanına kurulan çevre standına bırakan herkesin kartına üc-
retsiz bilet yükleniyor. Bu taraftarlar, maçı Güney Tribün'de 
kendisi için oluşturulan blokta izliyor. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen, 
Türkiye’nin farklı illerinden kadın yarışmacıların yarışacağı 
“U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası” Konya Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 

Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesinde bu-
lunan Spor Salonu’nda 2 Haziran Perşembe günü (bugün) 
başlayan şampiyonada 41 ilde 314 sporcu mindere çıka-
cak. Yarın final müsabakaları ile son bulurken Cumartesi 
günü ise U11-13 yaş müsabakaları ile şampiyona devam 
edecek. 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Konya Teknik Üniversitesi olarak genç sporcuları 
ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şampi-
yonaya katılan sporculara başarılar diledi. Özçelik, Türkiye 
Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Fe-
derasyonu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve şam-
piyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini 
iletti.

U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası 5 Haziran 
Pazar günü final müsabakalarının ardından düzenlenecek 
madalya töreni ile sona erecek.  n SPOR SERVİSİRRPPSS

Dev Kartallar İstanbul'da fırsat tepti
Türkiye Erkekler Basketbol Play-

Off Yarı Final üçüncü karşılaşmasında 
deplasmanda Sigortam.net ile kar-
şılaşan Beysu Konyaspor Basketbol, 
parkeden 75-68'lik skorla mağlup 
ayrıldı. 

Karşılaşmanın ilk iki çeyreğinde 
iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz 3 
ve 4.çeyrekteki kötü oyununun ardın-
dan parkeden mağlubiyetle ayrıldı. 
Konya''da oynanan ilk 2 karşılaşmayı 
kazanan Yeşil-Beyazlılar deplasman-
daki ilk maçta rakibine mağlup oldu. 
Seride durum 2-1'e gelirken dördüncü 
maç yarın yine İstanbul'da oynana-
cak. Beysu Konyaspor Basket yarın 
kazanması durumunda adını finale 
yazdıracakken kaybetmesi durumun-
da ise seri 2-2'ye gelecek ve beşinci 
maç Konya'da oynanacak.

1. Periyot: Karşılaşmaya Beysu 
Konyaspor Basketbol etkili başladı. 
Hem savunmada hem de hücümda 
sert bir oyun ortaya koyan Yeşil-Be-

yazlılar, ilk çeyreği önde kapattı. 
Boyalı alanın dışından Sigortam.net 
potasına 27 sayı gönderen temsilcimi 
potasinda ise 11 sayı gördü.

2.Periyot: İlk çeyreğin ardından 
ev sahibi Sigortam.net toparlandı. 
Taraftarlarının da desteğini alan İs-

tanbul ekibi, hücumda yüzeli bir oyun 
parkeye yansıttı. Buna karşılık Beysu 
Konyaspor Basket rakibine cevap ve-
remeyince fark eridi. Dev Kartallar bu 
çeyrekte 12 sayı bulurken potasında 
ise 21 sayı gördü. Oluşan bu skorların 
ardından Beysu Konyaspor Basket, 

soyunma odasına 39-32 önde girdi. 
3.Periyot: Soyunma odası dö-

nüşünde Beysu Konyaspor Basket-
bol&apos;un kötü oyunu devam etti. 
Hücumda tıkanan temsilcimiz istediği 
sayıları bulamazken Sigortam.net 
oyuna ortak oldu. Rakibini de savu-
bmakta güçlük çeken temsilcimiz 
bu periyotta potasında 26 sayı gör-
dü. Rakip potaya ise 11 sayı bıraktı. 
Oluşan bu skorların ardından Beysu 
Konyaspor Basket, son çeyreğe 58-50 
geride girdi. 

4.Periyot: Son çeyreğe ev sahibi 
Sigortam.net sayı avantajıyla başlar-
ken Beysu Konyaspor Basketbol geri 
dönmek adına mücadele verdi. Başa 
baş geçen bu çeyrekte Dev Kartallar 
18 dayı bulurken potasında ise 17 
sayı gördü. Maçın son anlarında öne 
geçme fırsatlarını yakalanmasına 
rağmen tercihlerde hatalı davranan 
temsilcimiz parkede 75-68 mağlup 
ayrıldı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda takıma 
verdikleri desteklerden dolayı sponsorlarına teşekkür 
etti. Futbolda, gelirlerin büyük bir bölümünü spon-
sorlardan elde edilirken, her geçen gün sponsorların 
önemi artıyor. Yıllar içinde hızla büyüyen futbol en-
düstrisinde para her kulüp için önemli bir rol oynuyor. 
Bu nedenle kulüpler maddi getirisi olan sponsorlarla 
anlaşma imzalıyor. Yeşil-beyazlı kulüpte, 55 sponso-
runa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 
teşekkür etti. Konyaspor, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “2021-2022 sezonunda kulü-
bümüzün yanında yer alan firmalarımıza teşekkür 
ederiz ve İyi ki varsınız.” İfadelerine yer verdi. Öte 
yandan Konyaspor, Süper Lig’de en çok sponsora 
sahip ilk 3 takım arasında yer alıyor. n SPOR SERVİSİ

Sponsorlara teşekkür

Bruna Paz Ahmet Oğuz Cebrail Karayel


