
Okumaya 
başlamanın yaşı yok

Karatay Belediyesi, Sivil Toplumla İlişkiler Konya İl Müdürlüğü, 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi ve Sen Değerlisin Derneği tara-
fından “Okuyarak Büyüyen Çocuklar” konferansı gerçekleştirildi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

TÜMOSON alanı Özel 
Endüstri Bölgesi oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Selçuklu ’da  belirlenen 
alanın "özel endüstri bölgesi" olmasına dair kararı imzaladı. 
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre,  Selçuklu 

ilçesinde Ankara - Konya ve Konya - Aksaray yolları arasında 
kalan Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu yerdeki bir 

alan "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Konya Özel Endüstri 
Bölgesi" olarak belirlendi. n HABER MERKEZİ

İlkyardım hayat kurtardı

Beyşehir’de nefes borusuna kaçan şeker nedeniyle 
nefessiz kalan ortaokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin 
yaptığı Heimlich Manevrası yöntemiyle nefes borusu-

na kaçan şeker çıkarılarak nefes alması sağlandı 
n HABERİ SAYFA 6'DA

Şimdi kayıt zamanı!

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet 
veren Bilgehaneler’de 2022 yaz dönemi kayıtları 4-12 

Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

‘HAYIRDA YARIŞIYORLAR’
Her Kurban Bayramı öncesi onlarca sivil toplum kuruluşu bir hayır re-
kabetine giriyor. Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları her yıl yüzü 
aşkın ülkeye Türkiye'de milyonlarca insanın kurban vekaletiyle gidi-
yor ve onlar adına kestikleri kurbanları Türkiye'nin selamıyla birlikte 
mazlumlara ulaştırıyorlar. STK’lar bu Kurban Bayramı’nda da Türkiye 
başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında yüzleri güldürecek.

‘TÜRKİYE O ÜLKELERE SAHİP ÇIKIYOR’
Savaş mağduru başta olmak üzere, açlık sınırında olan ve yıllarca sömürge altında ka-
lan ülkelere Türkiye öncülük etmeye devam ediyor. Bu Kurban Bayramı’nda da Filistin 
Suriye, Irak, Lübnan, Tunus, Afrika Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Burkina 
Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, 
Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Zimbabve, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kaza-
kistan Güney Asya gibi ülkelere yardım götürülmesi hedefleniyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Kurban seferberliği!
Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, insani yardım noktasında ön plana çıkan Konya, bu bayramda da mazlumların yüzünü 

güldürmeyi hedefliyor. STK’lar öncülüğünde yurtiçi ve dışı olmak üzere kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor

BİSİKLET ŞEHRİ 
KONYA ÖRNEK OLUYOR

HER TÜRLÜ 
HİZMET EDİYORUZ

KILCA, VATANDAŞIN
TALEPLERİNİ DİNLEDİ

20 MİLYONLUK 
VURGUN YAPTILAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Bisiklet şehri 
Konya’da her yaşta insanın güvenli bir şekilde bisiklet 
kullanması için bundan sonra da bu tür etkinlikler yap-

maya devam edeceğiz.” dedi. n HABERİ SAYFA 3'TE

Cuma buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçelerimizin 
ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz” dedi. 

n HABERİ SAYFA 4'TE

Vatandaşlarla görüşen Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Belediyemizce altyapıdan lokal 
hizmetlere kadar günlük faaliyetlerimiz yapılıyor” dedi. 

n HABERİ SAYFA 4'TE

Şüphelilerden R.A'nın tarihi eser kaçakçılığından son 
5 yılda elde ettiği gelirin yaklaşık 15 milyon lira oldu-
ğu, H.S'nin ise yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği 
MASAK raporlarında yer aldı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Geri dönüşüm için 
özel sergi

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği İl Müdürlüğü ve Konya 
Olgunlaşma Enstitüsü tarafın-
dan hazırlanan Geri Dönüşüm 
ve Selçuklu Mimarisinin Atıkla 
Buluşması sergisi Kent Plaza 
AVM’de açıldı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

• www.konyayenigun.com
• 4 HAZİRAN 2022  CUMARTESİ • 2 TL

07 8-907 14Konya’ya Uluslararası 
Anadolu Lisesi 

Akörenliler uzak diyarlarda da 
rızık mücadelesi veriyor

Sağlık için pedal 
çevirecekler 

Sıfır atıkla
ekonomiye katkı
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STK’lar bu Kurban Bayramı’nda da Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında yüzleri güldürecek. STK’lar Kurban hazırlıklarını tamamladı. 
Kuruluşlar tarafından değişik ülkelerde milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırılacak. Kurbanlık fiyatları ülkelere göre değişiklik gösteriyor

Kurbanda da yüzleri güldürecekler
Her Kurban Bayramı öncesi on-

larca sivil toplum kuruluşu bir hayır 
rekabetine giriyor. Türkiye merkezli 
sivil toplum kuruluşları her yıl yüzü 
aşkın ülkeye Türkiye'de milyonlarca 
insanın kurban vekaletiyle gidiyor 
ve onlar adına kestikleri kurbanları 
Türkiye'nin selamıyla birlikte maz-
lumlara ulaştırıyorlar. STK’lar bu 
Kurban Bayramı’nda da Türkiye 
başta olmak üzere dünyanın dört bir 
tarafında yüzleri güldürecek. 

İHH TÜRKİYE İLE BİRLİKTE 
60 ÜLKEDE MİLYONLARCA İHTİYAÇ 

SAHİBİNE ULAŞTIRACAK
İHH İnsani Yardım Vakfı Bu Kur-

ban Bayramı’nda ihtiyaç sahipleri, 
unutulanlar ve mazlumlar için yola 
çıkacak. Kurban vekaletleri Türkiye 
ile birlikte 60 ülkede milyonlarca ih-
tiyaç sahibine ulaştıracak ve dertle-
rine derman olacak. İHH Orta Doğu 
Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), 
Suriye, Irak, Lübnan, İran, Ürdün, 
Tunus, Mısır. Afrika Çad, Kamerun, 
Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leo-
ne, Burkina Faso, Moritanya, Gine, 
Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, 
Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, 
Güney Afrika, Mozambik, Zimbab-
ve, Esvatini, Cibuti Orta Asya ve Kaf-
kasya Moğolistan, Gürcistan (Acara), 
Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Kazakistan Güney Asya. 
Bangladeş (Arakan), Myanmar (Ara-
kan), Pakistan, Endonezya (Açe), 
Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, 
Filipinler (Bangsamoro), Hindistan 
(Keşmir), Vietnam. Balkanlar ve Av-
rupa. Macaristan, Bosna Hersek, Ko-
sova, Arnavutluk, Kuzey Makedon-
ya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve 
Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım) 
Amerika Kolombiya. İHH ‘ya vekalet 
aracılığıyla kurban bağışlamak iste-
yen bağışçılar, 2022 yılı için 2 Bin TL 
ödeyerek kurbanını kestirip ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırabilecek.

AYDER BU KURBANDA DA 
YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

AYDER Anadolu İnsani Yardım 
Derneği, dünyanın herhangi bir ye-
rinde, savaş, açlık, yoksulluk, zulüm 
görmüş, yaralanıp sakat kalmış in-
sanlara yardım ulaştırmak amacıyla 
2005 yılından bu yana faaliyetlerini 
yürüten AYDER bu kurbanda da 
hayırseverin desteği ile yüzünü gül-
dürecek. AYDER Kurban bedelleri 
şu şekilde açıkladı; Afrika Bin 250 
TL. Çeçen kampları, Arakan kamp-
ları, Yemen ve Ukrayna Bin 700 TL. 
Türkiye, Balkanlar, Afganistan 2 Bin 
500 TL. Filistin 4 Bin TL.

DOST ELİ DERNEĞİ BİNLERCE 
YOKSULA HAYIRSEVERLERLE 

BİRLİKTE ULAŞACAK
2022 yılı Kurban Bayramı yak-

laşırken; kurban çalışmalarını baş-
latan Dost Eli Derneği bu yıl yurt 
içi başta olmak üzere yurt dışında 

yoksul ve mazlum coğrafyalarda 
kurban kesimleri gerçekleştirecek.  
Hayırseverlerin yapmış olduğu Kur-
ban bağışları bu yıl da ağırlıklı olarak 
yoksulluğun en ileri boyutlarının 
yaşandığı açlık sınırındaki ülkeler, 
doğal afet ve sömürge güçlerinin ya-
kıp yıktığı coğrafyalar aynı zamanda 
yetimi bol imkânları kısıtlı yetim-
hanelerin hizmet verdiği alanlarda 
kesilerek dağıtılacak.   Dost Eli Der-
neği kurbanların kesim işlemleri ta-
mamlandıktan sonra bağışçılarımıza 
kısa mesaj ile bilgi verilir, daha sonra 
fotoğraf veya video görüntüsü gön-
derilecek.  Kurban kesilecek ülke-
ler; Çad, Nijer, Burkina Faso, Fildişi 
Sahili, Mali, Afganistan,Bangladeş, 
Filipinler / Moro, Gürcistan, Yemen,-
Bosna Hersek,Suriye, Filistin / Gazze 
olarak belirlendi. Konya ve ilçele-
rinde de kurbanlar kesilecek. Dost 
Eli Derneği tarafından belirlenen 
2022 yılı Kurban Hisse Bedelleri şu 
şekilde; Yurtdışı (Burkina Faso, Çad, 
Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Afganistan, 
Bangladeş, Filipinler/Moro, Gür-
cistan Bin 650 TL. Yurt dışı Suriye, 
Yemen ve Bosna Hersek 2 Bin TL. 
Filistin / Gazze 4 Bin 800 TL. Yurtiçi 
3 Bin 500 TL.

RİBAT KURBANA HAZIR
Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin 

hâkim olması için ümmet olma bi-
linci ile nerede olursa olsun muhtaç 
ve mazlum tüm coğrafyalara; ihtiyaç 
duydukları insani yardımı ulaştırarak 
onurlu bir yaşam sunmak misyonu 
ile çalışmalarını sürdüren RİBAT 
kurban hazırlıklarını tamamlayarak 
kurban bedelleri açıkladı. RİBAT 
Yurt İçi Kurban Bedelini Bin300 TL, 
Yurt Dışı Kurban bedelini 3 Bin 300 
TL, Asya Kıtası Kurban Bedelini Bin 
600 TL, Suriye küçükbaş Kurban 
Bedelini de Bin 300 TL olarak belir-
ledi.

KURBANINI PAYLAŞ,
KARDEŞİNLE YAKINLAŞ 

Rida Uluslararası Yetim ve Muh-
taçlara Yardım Derneği 2022 yılı 
Kurban Bayramı’nda kurban orga-
nizasyon bedellerini açıkladı. Rida 
Sudan Darfur Kampı - Somali Da-

dab Kampı - Kenya Kakuma Kampı 
Afganistan - Suriye - Filistin - Ar-
navutluk – Gürcistan gerçekleşecek 
kurban organizasyonların fiyatı şu 
şekilde   Yurtdışı Büyükbaş Hisse : 
Bin 600 TL ,Yurtdışı Deve Hisse : 2 
Bin TL ,Yurtiçi Kurban bedeli  3 Bin 
250 TL ,Suriye Kurban  bedeli 2 Bin 
350 TL, Filistin Kurban bedeli  5 Bin 
500 TL.  Online Bağış: www.ridader.
org.tr. Bilgi ve Kapıda Bağış: 0332. 
234 1616.

CANSUYU DERNEĞİ KURBAN 
FİYATLARINI AÇIKLADI

Cansuyu Derneği, kurban bağış 
bedelini Afrika'da Bin 400 TL, Ara-
kan 2 bin 300 TL, Asya Bin 700 TL, 
Türkiye ve Yemen'de 2 Bin 750 TL , 
Filistin kampları'nda 4 Bin TL , Gaz-
ze'de 5 Bin  TL  olarak belirledi.

İDDEF 40 ÜLKE 264 
BÖLGEDE KURBAN FAALİYETİ 

GERÇEKLEŞTİRECEK
İnsana Değer Veren Dernek-

ler Federasyonu (İDDEF), yılların 
vermiş olduğu tecrübeyle yurtdışı 
büyükbaş hisse ve küçükbaş vacip 
kurban bağışlarınızı dünyanın dört 
bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırıyor. 2022 vacip kur-
ban organizasyonunu "Kardeşinle 
Kurbanını Paylaş" sloganıyla Afrika, 
Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 
ülke 264 bölgede gerçekleştirecek. 
İDDEF, 9 Temmuz 2022 Cumarte-
si – 12 Temmuz 2022 Salı gününü 
kapsayan Kurban Bayramı hazırlık-
ları başladı. 2022 yılı vekalet yoluy-
la kurban kesim bedelini küçükbaş 
kurbanlıkta Bin 400 TL, büyükbaş 
hisse kurbanlıkta ise Bin 200 TL ola-
rak belirledi.

VUSLAT DERNEĞİ 4 KITADA 
20 ÜLKEDE ORGANİZASYON 

DÜZENLEYECEK
Vuslat Derneği, bu yıl 4 kıtadaki 

20 ülkede kurban organizasyonları 
düzenleyecek. Öte yandan Vuslat 
Derneği'nin kurban kesim bedeli 
belli oldu. Türkiye'deki bağışçıların 
kurbanları 4 kıtadaki 20 ülkede ih-
tiyaç sahiplerine ikram edilecek. Or-
ganizasyonun yapılacağı ülkelerde, 
Vuslat Derneği ekiplerince seçilen 

ve veteriner kontrolünden geçiri-
lerek belirlenen büyükbaş kurban-
lıklar, Kurban Bayramı'nın ilk günü 
kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere da-
ğıtılacak. Vuslat Derneği 2022 yılı 
kurban organizasyonu kapsamında 
kurban hisse bedeli bin 200 lira.

İRŞAD VAKFI BU KURBANDA DA 
YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

İRŞAD Dayanışma Vakfı bu 
Kurban Bayramı’nda da yurtiçi ve 
yurtdışında kurban organizasyonu 
gerçekleştirecek. İRŞAD Vakfı Yurt 
İçi Kurban Bedelini 3 Bin TL, Yurt 
Dışı Kurban Bedeli 115 dolar olarak 
belirledi.

AGD KURBAN 
HİSSE BEDELİNİ AÇIKLADI

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şubesi Kurban Bayramı ön-
cesinde hisse bedelini açıkladı. AGD 
Konya Şubesi hisse bedelini 3 Bin 
300 TL olarak belirledi. AGD Konya 
Şube Başkanı Ceylani Kılınç, “Kar-
deşliğe ve merhamete inanıyoruz. 
Komşumuzla yiyeceğimizi paylaş-
manın tadını biliyoruz. Bir yetimi se-
vindirmenin, bir yoksulu doyurma-
nın hazzını biliyoruz. Kendimiz için 
istediğimiz bütün güzelliklerin daha 
da fazlasını kardeşimiz için de istiyo-
ruz. Bizim bu değerlerimizle bu top-
lumu yeniden buluşturmamız lazım. 
Bu değerlerimizi yeniden dünyanın 
her tarafına ulaştırma gayretinde 
olmamız gerekmektedir. Bizler Ana-
dolu Gençlik Derneği (AGD) olarak, 
milli ve manevi değerlerine bağlı şu-
urlu, ahlaklı bir neslin yetişmesine, 
sevgi ve kardeşliğin ön planda oldu-
ğu bir anlayışla çalışmalarımızı sür-
dürmekteyiz. Bu münasebetle AGD  
olarak tüm İslam âleminin mübarek 
"KURBAN BAYRAMINI" tebrik eder, 
bu yılda milletimizin canlı kurban, 
kurban derisi, kurban eti ve saka-
tat bağışları değerlendirerek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırma gayretinde 
olacağız. İslam aleminin birliğine, 
hakkın, adil olanın ve iyiliğin yeryü-
zünde hakimiyetine vesile olmasını 
Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz” diye 
konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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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: 5 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 22 Mayıs 1438

Korona zuhur edince, sünnet, ev-
lenme ve asker uğurlama törenleri ya-
saklanmıştı. Korona bitti yasaklar kalktı. 
Eğleniyoruz, mutlu oluyoruz, haftanın 
yorgunluğunu atıyoruz diyenler, silah-
la gelişi güzel ateş açmaya, araçlarıyla 
oluşturdukları konvoylarla korna öttü-
rüp, vatandaşı rahatsız etmeye, adeta 
terör estirmeye başladılar. Evleniyorsan 
evlen, askere oğlunu gönderiyorsan 
gönder, çocuğunu sünnet yaptırıyorsan 
yaptır… Ama insanları niye rahatsız 
ediyorsunuz kardeşim! Kimse kusura 
bakmasın, bağırıp çağırmak, gürültü 
çıkarmak, mahalle, sokak ve caddelerde 
korna öttürmek ne damadı daha yakışık-
lı, gelini daha güzel ne de sünnet çocu-
ğunu ömür boyu zengin, düğünü daha 
şahane yapmıyor.  Düğün konvoyları 
çift şeritli yolun tamamını işgal ediyor-
lar! Gösteriş ve riyakarlık yapıp, “en çok 
araç bizim cemiyetimizde var” dercesine 
durmaksızın otomobillerin kornalarına 
basarak etrafı rahatsız ediyor, gürültü 
kirliliği yapıyorlar! Kendilerinden başka 
hiç kimseyi düşünmeyen bu şamatacı 
gruplar, arkalarına takılmış ambulans-
ların sirenlerini bile duymuyor, içinde 
canınla uğraşanlara zerre kadar saygı 
göstermiyorlar. Oysa o canı yanan, belki 
komşuları, belki de akrabaları. Şehrimizi 
yöneten başta Valimiz Vahdettin Özkan 
olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz 
Engin Dinç ve şehrimizin diğer yetkilile-
rinde vatandaşları rahatsız eden konvoy-
lara dur demesini rica ediyorum. 

KONYA’DA YAZ 
DOLU DOLU GEÇECEK

Konya’da son yıllarda gerçekleşen 
kültür sanat programlarının yanı sıra 

gerçekleşen organizasyonlar ile Kon-
yalılara unutulmaz anılar yaşatılıyor. 
Konya’da Konya Büyükşehir Belediyesi 
önderliğinde çok ciddi organizasyonlara 
geçtiğimiz yıl itibariyle başladı. Gerçek-
leşen etkinlikler ve festivaller ile Konya 
marka olma yolunda ilerliyor. Özellikle 
geçtiğimiz yıl gerçekleşen Bisiklet Festi-
vali, Konya GastroFest, Kitap Fuarı gibi 
organizasyonlar ile Konyalıları güzel 
vakit geçirmesini sağladı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi bu yaz da yine dolu dolu 
organizasyonlar ile Konyalıların anıların 
üzerine yeni anılar eklenmesini sağlaya-
cak.  Bakalım yaz ayında Konya’da ne tür 
festivaller gerçekleşecek. Konya’da ger-
çekleşecek bazı organizasyonları bizler 
biliyoruz ama siz kıymetli okurlarımıza 
sürpriz olsun diye yazmıyoruz.  Konyalı 
olarak sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güzel 
etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği 
geçen başta Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine şah-
sım ve Konyalılar adına teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar dilerim.

KONYA İŞ DÜNYASININ BAŞARI 
HİKAYELERİ BU KANALDA

Günümüzde teknolojinin hızla ge-
lişmesi ile birlikte internet macerasının 
gelişmesi ile birlikte YouTube’da çok 
sayıda içerikler vatandaşlar ile buluşu-
yor. YouTube da hazırlanan bu içerikler 
ile bizler çok şeyi öğrenebiliyoruz. Özel-
likle YouTube her konu vatandaşlar 
tarafından yoğun izlenirken özellikle ba-
şarı hikayeleri daha yoğun izleniyor. Bu 
kapsamda Konya’da kıymetli ağabeyim 
İletişim ve Reklam endüstrisindeki 15 
yılı aşkın tecrübesiyle Sedat Aydemir 
İş dünyasından gerçek hikayeler, de-

neyimler ve tavsiyeler ile 
Konya Esnafının örnekliğini 
ve başarısını açmış olduğu 
Konya Esnafı adlı YouTube 
kanalı ile Konya’dan dün-
yaya yayılmasını sağlıyor. 
Konya Esnafının işine olan 
aşkını ve müşterileri ile de 
olan ilişkisini de aktarıyor. 
Kıymetli ağabeyim Sedat 
Aydemir ağabeyim kana-
lına siz kıymetli okurlarım-
dan abone olarak destek 
vermenizi beklediğimi de ifade etmeden 
geçmeyeceğim. Ha bu arada YouTube 
girmişken naçizane benim YouTube 
kanalıma da desteklerinizi bekliyorum.

MEVLANA MEYDANI VE 
ÇEVRESİNDE ZABITA VE POLİS 

SAYISI ARTIRISIN
Havaların ısınması ile birlikte başta 

ülkemizin dört bir tarafı başta olmak 
üzere dünyanın her yerinde Mevlana 
Müzesi, adıyla asırları aşan Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi'nin "gel" çağrısının sim-
gesi olarak milyonların buluşma noktası 
olmaya devam ediyor. Eserlerinde sev-
gi, barış, hoşgörü ve kardeşlik mesaj-
larının işleyen Mevlana için oluşturulan 
müze en yoğun günlerini yaşıyor. Ancak 
Mevlana Müzesi, Mevlana Meydanı ci-
varında yetkililer dilenciler konusunda 
yeteri kadar önlem alsa da Mevlana 
Meydanı ve çevresinde dilenciler  yerli 
ve yabancı turistleri rahatsız ediyor. Bu 
konuda hem Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Dairesi Başkanlığı persone-

linin hem de İl Emniyet 
Müdürlüğü yetkililerin bu 
civarda tedbirleri özellikle 
yaz ayında daha da artıra-
cağı kanaatindeyim. 

KONYASPOR TA-
RAFTARI 100. YILA 

YAKIŞAN İNDİRİMLER 
BEKLİYOR

100 Yıllık Çınar 
Konyaspor 100. yılına 
özel düzenleyeceği fes-

tival, 11-19 Haziran 2022 
tarihlerinde stadyum ve çevresinde 
yapılacak. Mart ayında gerçekleştiren 
Gala Gecesi ile 100. yıl etkinliklerine 
start veren Konyaspor, 9 gün sürecek 
festival ile de 100. Yıl coşkusunu doya 
doya yaşayacak. Stadyum içerisi ve dı-
şarıdaki etkinlik alanında düzenlenecek 
konserlerle renklenecek 100. Yıl Festi-
vali'nin açılış ve kapanışında ışık ve lazer 
şovlarla mapping gösterimleri olacak ve 
katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak.  
Festival alanında yer alacak onlarca alış-
veriş ve gıda stantı lunapark ve panayır 
alanları ile tüm zamanınızı eğlenerek 
değerlendirebilecek. Yine düzenlenecek 
konserler festivallere renk katacak.  Yeşil 
Beyaz renklere gönül vermiş taraftarla 
100 Yıl Festivali için Konyaspor Başkanı 
Fatih Özgökçen ile Yönetim Kurulu Üye-
leri ile emeği geçenlere teşekkür ederken 
100. Yıl Festivalleri kapsamında Konya 
Store’da da ciddi indirimler bekledik-
lerini ifade ediyor. Umarım bu konuda 
Konyasporlu yöneticiler taraftarının 

sesini dinleyerek bu çağrıya karşılıksız 
kalmazlar. Öte yandan Konyasporlu ta-
raftar şehrin kalbi konumunda olan ve 
yeniden inşa edilen Mevlana Çarşısı’na 

da 100. Yıllık Kulübümüzün Store ma-
ğazasının da yakışacağını belirtiyor. 

ALTIN DOKUNUŞLAR FESTİVALİ 
GÖNÜLLERE DOKUNDU

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Kültür Festivali “Türk Dün-
yası” temasıyla on binlerce sanatseveri 
ağırladı. Anadolu’nun en büyük kongre 
merkezi olan Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen Anadolu’nun en 
büyük sanat festivaline gelenler Türk 
Dünyası motifleri taşıyan 2 bin 140 
eserle birlikte konserlere, atölye çalışma-
larına ve konferanslara da katıldı. Bizler 
de mesleğimiz gereği Altın Dokunuşlar 
Festivali ziyaret ederek KOMEK öğrenci-
leri tarafından hazırlanan birbirinden özel 
eserleri de yakından görme imkanı bul-
duk. Özellikle Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kazandırılan markaların 
başarısı da görmek ayrıca gururlandırdı. 
Altın Dokunuşlar Festivali'nde 4 gün 
boyunca , 100 Bini aşan sanatseverin 
ziyaret etmesi de festivalin ve içeriğinin 
ne kadar güzel hazırlandığının kanıtıydı.  
16. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Kültür 
Festivalinde emeği geçen herkesi tebrik 
eder, çalışmalarında başarılar diledi.

13 YILDIR GÜZEL ARKADAŞLIKLA-
RIN VE DOSTLUKLARIN DEVAMINI 

SAĞLIYOR
İnsanlar arasında iletişim kurmanın 

bir yolu, arkadaş olmak sonrada bu 
arkadaşlıkları kalıcı dostluğa dönüştüre-
bilmektir. Geçmişimizi zihnimizde şöyle 

bir yokladığımızda bize mazimizi hatırla-
tan unutulmaya yüz tutmuş çok sayıda 
arkadaşımızı anımsayabiliriz… Gerçek 
dostlar her zaman yanımızdadır. İki ar-
kadaş arasında oluşan bağı koparan en-
geller, dost iki insan arasında engel oluş-
turmaz! Bu gerçeği Mark Twain şöyle 
açıklar: "Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. 
Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa 
ömür boyu sürer." Mevlana’ya göre de 
iyi bir dost; yüreğimize su serpen içimizi 
rahatlatan bir ilaç gibidir: "Yarasından 
taze kan sızan gönül ehline, dostlarının 
yüzünü görmek merhem gibidir." Gü-
nümüzde arkadaşlıklar sağlam temeller 
üzerine kurulamadığı için dostluk binası 
oluşmadan yıkılıp gidiyor. Sanal ortam-
da aranan arkadaşlıklar, dostluklara 
dönüşemediği için çoğu zaman başla-
madan bitiveriyor.  13. Yıldır her Cuma 
günü bir ataya gelen  kıymetli ağabeyle-
rim Hakan Özkan, Mehmet Özkan, Mus-
tafa Hilmi Biçer, Hasan Tahsin Arslan, 
Yahya Kemal Arslan, Mustafa Koyuncu 
ve Osman Selim Doğan ağabeylerim 
Cuma akşamları farklı mekanlarda bu-
luşarak birlikte yemek yiyor, haftanın 
ve günün yorgunluğunu oluşan çay 
sohbeti ortamında adeta atıyor. Bu güzel 
abilerim Cuma günlerinin yanı sıra acı 
ve mutlu günlerinde de dostluklarını ve 
arkadaşlarını unutmayarak birbirlerine 
destek oluyor. Kıymetli ağabeylerimin 
bu birlikteliği biz gençlere de arkadaşlık-
ların ve dostlukların ne kadar önemli ol-
duğunu gösteriyor. Yüce Rabbim böyle 
güzel arkadaşlık ortamlarının sayısını ar-
tırsın ve hayatımızda güzel insanlar eksik 
olmasın.

BAKİ SELAMLAR

DÜĞÜN KONVOYLARINI KİM DURDURACAK?

Karatay Belediyesi, Sivil Top-
lumla İlişkiler Konya İl Müdürlüğü, 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
ve Sen Değerlisin Derneği tarafın-
dan “Okuyarak Büyüyen Çocuklar” 
konferansı gerçekleştirildi. Mevlana 
Kültür Merkezi Sultan Veled Salo-
nu’nda düzenlenen konferansa ka-
tılan Sivil Toplumla İlişkiler Konya 
İl Müdürü Özgür Karayazılı, progra-
mın geleceğimiz olan çocuklar için 
çok önemli olduğunun altını çizdi. 
Özgür Karayazılı, “Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü toplumsal 
örgütlenmeyi özendirmek katılımcı 
demokrasiyi kökleşmesini sağlam-
laştırmak ve insanların hayat kalite-
sini artırmak amacıyla birçok faaliyet 
yürütüyor. 

Çocuklarımızı okumaya kendi-
lerini geliştirmeye yönelten Oku-
yarak Büyüyen Çocuklar Projesi 
de başarıyla yürütülüyor. Projenin 
paydaşı Karatay Belediyesi ile Sen 
Değerlisin Derneği yöneticilerini 
kutluyorum.” Karatay Kent Konseyi 
Başkanı Abdurrahim Arslan, Kara-
tay Kent Konseyi olarak sivil toplum 

faaliyetlerinin desteklenmesi adına 
çabaladıklarını belirterek bu konuya 
büyük bir hassasiyet gösterdikle-
rini ifade etti. Arslan; “Bir ülkenin 
gelişmesinde sivil toplumun ciddi 
anlamda payı var. Özellikle STK’la-
rın sahaya hakim olması bu des-
teğimizi değerli kılıyor. Bugün de 
STK’larımızın desteğiyle Okuyarak 
Büyüyen Çocuklar konferansını dü-
zenledik. Malum ülkemizin ciddi bir 
genç nüfusu var. Çocuklarımızın iyi 
bir şekilde yetişmesi, kitap okuma 
farkındalıklarının daha da artırılması 

ve kendilerini geliştirmelerinin te-
melinde kitap okuma vardır. Kitap 
okuma alışkanlığının çocukluk dö-
neminde oturduğunu düşünürsek 
bu program çok kıymetli” ifadelerini 
kullandı. Protokol konuşmalarının 
ardından programa konuşmacı ola-
rak katılan Çocuk Kitabı Yazarı Özge 
Lokmanhekim’in sunumuna geçildi. 
Çocukların kitapları sevmesi, okuma 
alışkanlığını edinmesi ve bu alış-
kanlığını sürdürmesinin öneminden 
bahseden Özge Lokmanhekim şun-
ları aktardı: “Herkes bana çocukla-

rımız okumaya ne zaman başlamalı 
diye soruyor. Bence çocuklarımızın 
okumaya olan ilgilisi bebeklik yaşla-
rında başlatmalıyız. Dolayısıyla anne 
ve babalar, çocuklarının bu alışkan-
lığını edinmesini istiyorsa öncelikle 
bebeklik dönemlerinde çocukları-
na kitap okumaya başlamalıdırlar. 
Daha sonraki yıllarda da çocukları-
mızın bu alışkanlığını sürdürmeleri 
adına onlara düzenli olarak kitap al-
malı ve onları her zaman yeni kitap-
larla tanıştırmamız gerekiyor.” 
n HABER MERKEZİ

Okumaya başlamanın yaşı yok

Büyükşehir Belediye  Başkanı Altay, “Bisiklet şehri Konya’da her yaşta insanın güvenli bir şekilde 
bisiklet kullanması için bundan sonra da bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.” dedi

İşe bisikletle gel

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dün-
ya Bisiklet Günü kapsamında beledi-
ye çalışanlarıyla birlikte işe bisikletle 
geldi. İşe bisikletle gelen Büyükşehir 
Belediyesi yöneticileri ve çalışanlarla 
bir araya gelen Başkan Altay, Kon-
ya’nın 550 kilometre bisiklet yolu ile 
Türkiye’nin açık ara en çok bisiklet 
yoluna sahip şehri olduğunu hatır-
lattı. Bisiklet kullanımını artırmakla 
ilgili yoğun bir çaba içerisinde ol-
duklarını ifade eden Başkan Altay, 
“Bisiklet tramvayımız, 50 adet oto-
büsümüzde bisiklet taşıma aparat-

larımız, Akıllı Bisiklet Uygulamamız, 
bisiklet parklarımız gibi çalışmalarla 
bisiklet kullanımının günlük hayatta 
yaygınlaşmasıyla ilgili çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimi-
zin okula bisikletle gelmeleri için 
bisiklet servisi projesini hayata ge-
çirmiş ve çocuklarımızla bisiklet sür-
müştük. Bugün de personelimizle 
birlikte işe bisikletle gelme etkinliği 
gerçekleştiriyoruz. Bu manada Kon-
ya’nın bisiklet şehri olmasına önemli 
katkı yapma konusunda çabalarımız 
sürüyor. Konya’da her yaşta insanın 
güvenli bir şekilde bisiklet kullan-

ması için bundan sonra da bu tür et-
kinlikler yapmaya devam edeceğiz.” 
dedi. 
ÇALIŞANLARIMIZIN İŞE BİSİKLETLE 

GELMELERİ İÇİN TEŞVİKLERDE 
BULUNUYORUZ

 Büyükşehir Belediyesi çalışan-
larının işe bisikletle gelmeleri ko-
nusunda teşviklerde bulunduklarını 
kaydeden Başkan Altay, “Bugün 
ben dahil yönetici arkadaşlarımız işe 
bisikletle geldik. İnşallah bugünle-
rin sayısını artırmayı hedefliyoruz. 3 
Haziran tüm dünyada Bisiklet Günü 
olarak kutlanıyor. Biz de Konya’da 

çeşitli etkinliklerle bisiklet gününü 
kutluyoruz ve Konya’nın bir bisiklet 
şehri olduğunu tekrar hatırlatıyo-
ruz.” ifadelerine yer verdi. İşe bi-
sikletle gelen Büyükşehir Belediyesi 
çalışanları ise bisikletle ulaşımın ko-
laylığına dikkat çekerek imkanı olan 
herkesi bisiklet kullanmaya davet 
etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Dünya Bisiklet Günü kapsamında 
3-4-5 Haziran tarihlerinde şehrin 
farklı noktalarına kurduğu Bisiklet 
Tamir Çadırları ile ücretsiz tamir 
hizmeti de veriyor.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’nin  koordine ettiği
projeye AB’den destek

Ufuk Avrupa Programı Katı-
lımın Genişletilmesi ve Mükem-
meliyetin Yayılımı alanı Twinning 
2021 çağrısında, Necmettin Erba-
kan Üniversitesinin (NEÜ) koordi-
ne ettiği, 1,4 milyon avro bütçeye 
sahip ‘REGENEU’ projesi Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklen-
meye hak kazandı.Çalışma kapsa-
mında, Almanya’dan Fraunhofer 
Enstitüsü ve Wuerzburg Üniver-
site Hastanesi ile İrlanda’dan 
Trinity College Dublin’de faaliyet 
gösteren güçlü araştırma ekiple-
riyle ortaklık oluşturuldu. Projenin 
yürütücüsü NEÜ Biyomedikal Mü-
hendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Meltem Demirel 
Kars, REGENEU projesiyle, bilim-
sel mükemmeliyetin yayılımı ve 
Ufuk Avrupa projelerine katılımın 
genişletilmesini amaçladıklarını 
belirtti. Doç. Dr. Meltem Demirel 
Kars, “Üniversitemizde biyomal-
zeme üretimine, yara iyileştirme 
potansiyeli olabilecek yerli ürün 
geliştirmeye yönelik bilimsel mü-
kemmeliyetimizin arttırılması ve 
aynı zamanda genç araştırmacı-
ların projede eğitim alarak des-
teklenmesini, mükemmeliyetin 
Avrupa’nın güçlü üniversitele-
rinden üniversitemize yaygın-
laştırılmasını hedefliyoruz temel 
olarak” dedi.Yara iyileşmesini hız-

landıran biyomalzemelerin yerli 
üretimini sağlayarak yurt dışın-
dan alımı olabildiğince azaltmayı 
planladıklarını söyleyen Doç. Dr. 
Meltem Demirel Kars, “Proje ile 
üniversitemizin, doku yenilenme-
sinde kullanılmak üzere biyomal-
zemelerin geliştirilmesi alanında-
ki bilimsel, teknolojik ve yenilik 
kapasitesini artırmayı, bu alanda 
araştırma profilini geliştirmeyi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Bilim ve Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BİTAM) ile 
Avrupa araştırma merkezleri ara-
sı aktif iş birliği ağları oluşturmayı 
amaçlamaktayız. Genç araştırma-
cıların bilimsel mükemmeliyetle-
rinin artırılmasına odaklı yurtdışı 
ve yurtiçi eğitim faaliyetleri, yeni 
projelerin geliştirilmesi ve etki de-
ğeri yüksek yayınların yapılmasıy-
la Necmettin Erbakan Üniversite-
sinin Avrupa araştırma alanında 
kapasite ve görünürlüğünün arta-
cağını düşünmekteyiz. Ek olarak, 
proje ortağı kurumlardan edinile-
cek bilgi ve tecrübelerle ülkemiz 
için stratejik önemi olan ve yerli 
üretimine gerek duyulan, rejene-
ratif tıp alanında kullanılabilecek 
biyomalzeme üretimi ve ticarileş-
tirilmesi üzerine çalışmalar yürü-
tülecektir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Doç. Dr. Meltem Demirel Kars



HABER4 4 HAZİRAN 2022

Anne adayları oldukça bu dönem-
de çok heyecanlı ve elbette ki oldukça 
tedirgin de olabiliyorlar. Daha sağlıklı 
beslenmeye ve daha çok hareket et-
meye çalışıyorlar. Gebelik de beslenme 
dönemsel olarak farklılık göstermek-
tedir. Kendinizi kısıtlamamakla birlikte 
sağlıklı beslenerek almanız gereken 
kilodan fazlasını almamaya dikkat edin. 
9 ay boyunca sağlıklı beslenmek hem 
size hem de bebeğinize iyi geleceğini 
en başta hatırlatmak istedim. İyi oku-
malar. 

Hormon dengesinin bozulması, 
vücut yapısındaki değişiklikler, psikolo-
jik problemler ve sürekli yemek yeme 
isteğiyle birlikte birçok değişiklik orta-
ya çıkmaktadır. Hamilelik döneminde 
diyet yapmak değil sağlıklı beslenmek 
en önemli kaideniz olmalıdır. Anne ve 
bebeğin sağlığı beslenme ile doğru 
orantıda olduğu unutulmamalıdır. 

Genellikle annelerde midede ek-
şime ve şişkinlik şikayetleri fazlacadır. 
Bunun için kafeinli içeceklerden uzak 
durulması, az az ve sık sık beslenilme-
si, yemek sonrası yürüyüş yapılması, 
daha fazla su içilmesi, yağlı, soslu, 
baharatlı besinlerin tüketilmemesine 

dikkat edilmesi önemlidir. 
İlk trimester yani ilk 3 ayınızda ka-

lori dengenizi fazla arttırmamalısınızdır. 
İlk 3 aylık süreçte kilo almanıza gerek 
yoktur. Ama bu dönemde muhakkak ki 
sağlıklı beslenmek şarttır. İkinci trimes-
ter da ilk aya göre 300 kalorilik bir ar-
tış olmalıdır. Bebeğin hızla büyümeye 
başladığı dönemde artık iştah fazlalığı 
ortaya çıkmaktadır. Son 3 ay yani 3 
trimester da ise kilo artışı daha fazla ol-
maktadır. Bebek tüm enerjiyi anneden 
almaya başlar. İyi ve kaliteli beslenmek 
1. Aydan son aya kadar oldukça önem 
taşımaktadır. Alınan kilolar vücut daki 
dağılım oranına göre şu şekildedir. Be-
beğinizin 3 ile 4 kg olduğunu düşünür-
sek, Plasenta 0.5-1 kg, Amniyotik sıvı 1 
kg, Göğüsler 0.5 kg, Uterus 1 kg

Anne kan hacminde artış 1.5 kg, 
Yağ deposu 2.5 veya daha fazla, Artan 
kas dokusu ve hücre içi sıvı 2- 3.5 kg 
toplamda 12.5 kg civarında bir kütleye 
ulaşmış olmalısınız. 

Ödem, özellikle gebeliğin son üç 
ayında görülen ödem doğal bir olay 
olmasına karşın ödemin vücuttaki mik-
tarı ve yaygınlığı oldukça önemlidir. 

Yeterli ve dengeli beslenmek hem 

anne hem de bebek için 
oldukça önemlidir. Bütün 
besin gruplarından her 
dönem boyu tüketilmesi 
gerekmektedir. Bebeğini-
zin gelişimini sağlayabil-
mek için günlük almanız 
gereken enerji miktarına 
300 kalorilik bir enerji 
ilavesi yapılması gerekir. 
Enerjinizi yeterli düzeyde 
sağlamak için protein 
görevini gerçekleştirebilir. Eğer yeterli 
enerji alımını sağlamıyorsanız, vücudu-
nuz proteinleri hücre yapımı için değil 
enerji elde etmek için kullanır. Proteini 
dengelemek oldukça önemlidir. Fazla 
enerji gereksinmenizle birlikte, günlük 
almanız gereken toplam enerji miktarı 
yaklaşık 2500 kaloridir. Daha çabuk ve 
yararlı olması için enerjiye dönüşmesi 
için karbonhidratlar ön planda olması 
gerekir. Gebelerde protein tüketimi ise 
ortalama 70 gram şeklindedir. Eğer siz 
günde 3-4 porsiyon protein içeren süt, 
yoğurt, peynir ve de 120-150 gram kır-

mızı et, tavuk veya balık 
tüketiyorsanız, bu ihti-
yacınızı karşılıyorsunuz 
demektir. Bebeğinizin 
beyin gelişimi için haf-
tada iki kez mutlaka balık 
tüketin.

Vitamin ve mine-
rallere bakacak olursak 
demir için yumurta, et 
ve türevleri, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler, kuru 

baklagiller ve kuru meyvelerde bulun-
duğu için bu besinler tüketilmelidir. 
Demirden zengin bir beslenme ver-
miş ise doktorunuz bunu mutlaka ye-
meklerden önce veya meyve suyu ile 
alınması önemlidir. Daha iyi bir emilim 
sağlayacaktır. Demir için kuru üzüm, 
kuru erik, kuru kayısı yenebilir veya 
portakal suyu içine pekmez de karıştı-
rılabilir, pekmez ile kivi de iyi bir demir 
takviyesi olduğunu önemle hatırlatmak 
isterim. Diğer önemli kısım ise demir 
emilimini engellediği için yemeklerle 
birlikte çay ve kahve içilmemesi gere-

kir. Çinko, bebeğin hücre büyümesi, 
beyin gelişimi için oldukça önemlidir. 
Kırmızı et, deniz ürünleri, süt, yoğurt 
ve türevleri, yumurta ve yağlı tohum-

ların tüketilmesi, çinko alımı için gerekli 
besinlerdir. Folik asit gebelik öncesi ve 
gebelik döneminde önemli tüketilmesi 
gerekli bir kaynaktır. Koyu yeşil yaprak-
lı sebzeler, karnabahar, et, süt, yoğurt 
ve türevleri, yumurta ve tahıllar olarak 
tüketilmelidir. Yetersiz alımı bebeği ve 
anneyi sağlık açısından etkilemektedir. 
Bunun içindir ki folik asitten zengin 
besinlerin pişirme yöntemlerine mu-
hakkak dikkat edilmelidir. Kalsiyum 
ise bebeğin iskelet yapısı ve annenin 
de kemik kütlesinin korunması için 
tüketimi önemlidir. Süt, yoğurt, peynir, 
pekmez, fındık, kuru baklagiller ve yeşil 
yapraklı sebzeler zengin kalsiyum kay-
naklar olduğu için günlük beslenmeye 
bunlar eklenmelidir. A vitamini bebe-
ğin sağlığı için önemli olduğundan 
anne beslenmesine balık, süt, yoğurt, 
yumurta sarısı, havuç, koyu yeşil yap-
raklı sebzeler, domates gibi sebzelerde 
yüksek miktarda A vitamini bulunan 
besinleri eklemesi gerekir. Kemiklerde-
ki kalsiyum etkinliği için D vitaminine 

ihtiyaç duyduğundan annelerin güneş 
ışığından yararlanması gerekir. C vita-
mini tüm enfeksiyonlara karşı koruya-
cağı için sebze ve meyve tüketimi bu 
dönemde de önem taşımaktadır. 

Haftada 1 kez kuru baklagiller, 2 
kez balık, 3 kez kırmızı et, 1 kez de hin-
di ve tavuk tüketerek, beslenmenizde 
protein dengesi kurun.

Suyun çok önemli olduğu unu-
tulmamalı, anne ve bebeğin artan kan 
hacmi için günlük en az 8- 10 bardak 
su içilmelidir.

Düzenli olarak egzersiz yapılmalı 
ve doktorunuzun verdiği takviyeleri 
muhakkak tüketmelisiniz.

Gebelik ve Diyabet ( Gestasyonel 
diyabet), ailesinde diyabet geçmişi 
olan, şişman, daha önceden sorunlu 
gebelik geçirmiş, 35 yaş sonrası gebe 
kadınlarda diyabet görülme riski daha 
fazladır. Bir önlem olması açısından 
çoğu gebe kadının rutin olarak ges-
tasyonel diyabet testi yaptırması erken 
müdahale açısından önemlidir. 

Beslenmenizde herşeye vererek 
besin çeşitliliği sağlayın, bebeğinizi 
sağlıcakla dünyaya getirin. 

Sağlıcakla kalın…

GEBELERDE BESLENME

Derebucak'ta sıfır atık ve 
geri dönüşüm sergisi açıldı

Karapınar'da süt günü 
etkinlikleri düzenlendi

Derebucak’ta, sıfır atık ve geri 
dönüşüm sergisinin açılışı gerçek-
leştirildi.Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Er-
doğan'ın himayesinde yürütülen 
sıfır atık projesi kapsamında, De-
rebucak Belediyesi parkında sıfır 
atık ve geri dönüşüm sergisi açıl-

dı. Açılışa, İlçe Kaymakamı Ömer 
Levent Türk, Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, İlçe Emniyet Amiri 
Ömer Gündüz, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Halit Veysel Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay 
ile kurum amirleri, öğretmen, öğ-
renci ve vatandaşlar katıldı. n AA

Karapınar'da Dünya Süt Günü 
dolayısıyla program düzenlendi.

Aydoğanlar Meslek Yükseko-
kulu'ndaki programa, İlçe Kayma-
kamı Oğuz Cem Murat, Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar 
Süt Üreticiler Birliği Başkanı Meh-
met Tartan ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri katıldı. Aydoğanlar 
MYO Müdürü Öğretim görevlisi 
Naim Çağlar Diri, programda, 

"Sağlıklı, başarılı ve çalışkan bir 
nesil yetiştirmek hepimizin hedefi. 
Bunun için dengeli beslenmeye, 
süt ve süt ürünlerinin tüketimine 
önem vermek zorundayız. Süt, in-
sanoğlunun sağlıklı bir yaşam sü-
rebilmesi için en temel ve besleyici 
gıda olduğu bir gerçeği unutulma-
malıdır."ifadesini kullandı. Prog-
ramda, peynir, yoğurt ve dondur-
ma ikramı yapıldı. n HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırla-
nan Geri Dönüşüm ve Selçuklu Mimarisinin Atıkla Buluşması sergisi Kent Plaza AVM’de açıldı

Geri dönüşüm sergisi açıldı
Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şe-

hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
bünyesinde geri dönüşüm kampan-
yaları devam ederken, bu dönüşüme 
ayak uyduran illerin başında Konya 
geliyor. Atıkların geri kazandırılması 
noktasında birçok projeye imza atan 
Konya, toplumsal farkındalık oluştu-
ruyor. İlde bu kez ise ‘Türkiye Çev-
re Haftası’ etkinlikleri kapsamında 
Geri Dönüşüm ve Selçuklu Mimari-
sinin Atıkla Buluşması sergisi açıldı. 
Sergide el emeği göz nuru ürünler 
vatandaşların beğenisine sunuldu. 
Sıfır atık kapsamında uygun mal-
zemelerden yapılan ürünler büyük 
beğeni topladı. Sergide geri dönü-
şümün önemine vurgu yapıldı. Kent 
Plaza’da gerçekleştirilen sergiye 
vatandaşlar büyük ilgi gösterirken 
programa: Vali Yardımcısı Aydın 

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya 
Şevik’te katıldı.  Sergide konuşan 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Konya İl Müdürü Hülya Şevik, çev-

re haftası etkinliklerinin dolu dolu 
geçtiğini anlattı. Geri dönüşümün 
önemli olduğunu ve bu her yaştaki 
insanlara anlatmaya çalıştıklarını 
kaydeden Şevik, “Bu yıl ki temamız 

sıfır atık. ‘KOP Okuyor’ projesiyle 
okullarda çocuklarımıza verdiğimiz 
eğitimlerle geri dönüşümün öne-
mini anlatıyoruz. Geri dönüşüm ile 
yapılan ürünleri sergileyerek vatan-
daşımızın beğenisine sunuyoruz. 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
"81 ilde 81 milyon adım" sloganıyla 
çevre yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 
Yürüyüşümüze tüm Konyalılar da-
vetlidir” dedi. Konya Vali Yardımcısı 
Aydın Erdoğan ise, serginin hayırlı 
olmasını dileyerek, “Geri dönüşüm 
noktasında tüm vatandaşlarımızın 
daha bilinçli olması gerekiyor. Atık-
lar çevreye ciddi zararlar veriyor. 
Doğayı ve çevreyi korumak atıkları 
geri dönüşüme kazandırmak için 
herkesin örnek teşkil etmesi gere-
kiyor. Bu sergide büyük anlam taşı-
yor” dedi. n SAMET AKTAŞ

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

 ‘Hayat kalitemizi
yükseltiyoruz’

İhtiyaçlarımızı 
halkımızla belirliyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, her hafta farklı mahallelerde 
gerçekleştirdiği Cuma Buluşma-
ları’nı sürdürüyor. Başkan Hasan 
Kılca, bu kapsamda Fevzi Çakmak 
Mahallesi’ni ziyaret ederek Matba-
acılar Sanayi Sitesi’nde Cuma Na-
mazı’nın ardından vatandaşlarla bir 
araya geldi. Vatandaşların ve bölge 
sakinlerinin taleplerini dinleyen 
Başkan Hasan Kılca’ya Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç de eş-
lik etti. Mahalle ziyaretleri ve artık 
Karatay’da gelenekselleşen Cuma 
Buluşmaları’nın birlik, beraberlik 
ile kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi-
ne vesile olduğunu aktaran Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu 
buluşmalar sayesinde hem çalış-
malarımızı birinci ağızdan hemşeh-
rilerimize anlatma fırsatı buluyoruz 
ve projelerimizi buna göre zaman 
zaman yeniden şekillendiriyoruz 
hem de mahallelerimizin ihtiyaç-
larını yerinde tespit etme imkanı 
elde etmiş oluyoruz. Bu bağlamda 

Cuma Buluşmaları’nı ve mahalle 
ziyaretlerini ayrıca önemsiyoruz” 
dedi. İlçede hayata geçirdikleri tüm 
proje ve yatırımların birlik, beraber-
lik ve dayanışma ruhuyla gerçeğe 
dönüştüğünü belirten Başkan Ha-
san Kılca, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Karatay’ımızın dört bir yanında 
vatandaşlarımızla bir araya gelerek 
hem hizmetlerimizin ortaya çıkardı-
ğı sonuçları hem de ihtiyaçları bölge 
sakinleriyle istişare ediyoruz. Cuma 
Buluşmaları ile hemşehrilerimizin 
cumalarını tebrik ederek dualarını 
alıyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ve 
Cuma Buluşmalarımız oldukça ve-
rimli geçiyor, güzel öneriler alıyoruz, 
eksiklikler varsa onları gidermek için 
ekiplerimize talimat veriyoruz. Va-
tandaşlarımızın sorun ve isteklerini 
yerinde öğrenip, çözüme kavuştu-
ruyoruz. Bu tür ziyaretler vesilesiyle 
yatırımlarımızın sayısını hep birlikte 
artırıyoruz. Amacımız ilçemizi ortak 
akılla yöneterek Karatayımızın ya-
şam kalitesini yükseltmek.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin örnek 
faaliyetlerinden bir tanesi olan 
“Cuma Buluşmaları” her hafta il-
çenin farklı bir noktasında vatandaş 
ve belediye arasında köprü olmaya 
devam ediyor. Bu haftaki Cuma 
programının adresi Eyüp Sultan Ca-
mii oldu. Cuma Namazı sonrasında 
vatandaşlarla hasbihal ederek gelen 
talepleri dinleyen Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtar-
lar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğ-
lu, Binkonutlar Mahalle Muhtarı 
Fatih Keş, Selçuklu Belediyesi Mec-
lis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve 
birim müdürleri eşlik etti. İlçe sakin-
leriyle bir araya gelmek için her ve-
sileyi değerlendirdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı: “Hemşehrilerimizle 

Cumanın bereketine ortak oluyoruz.  
Her geçen gün büyüyen ilçemizde 
her alanda hizmet sağlarken yeni 
planlamalarımızı da mahallemizin 
ve ilçe sakinlerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yapıyoruz. Bu anlamda 
vatandaşlarımızla istişarelerimize 
vesile olan Cuma bereketini yaşa-
dığımız buluşmalarımıza devam 
edeceğiz. Selçuklu’nun 72 mahalle-
sine belediyemizce altyapıdan lokal 
hizmetlere kadar günlük faaliyetle-
rimiz yapılmaktadır. Mahallelerimiz 
eğitim merkezleri, emekli konakları, 
spor salonları, okullar ve birçok te-
sisle daha müreffeh hale geldi. Sel-
çuklu sadece bugün değil gelecekte 
de Türkiye’nin örnek belediyeleri 
arasında yer almaya devam edecek. 
Bu başarıda halkımızın güven ve 
desteği en önemli gücümüzdür.” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ
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İş ortamında kişisel gelişim genelde 
iki yönlü bir olgudur. Bu olgunun birinci 
yönü çalışanların kişisel gelişimi iken, 
ikinci yönü ise yöneticilerin kişisel geli-
şimidir. İkisi de bir işletme yönetiminde 
çok önemli olmasına rağmen özellikle 
yöneticiler için kişisel gelişim çok daha 
fazla önemli olmaktadır. Çünkü yönetim 
kademesindeki kişiler çalışanlarının da 
gelişiminden sorumludurlar ve bu ne-
denle kendilerini geliştirmeleri oldukça 
gereklidir.

Yöneticilerin kendilerini geliştirebil-
melerinin en önemli yolları çeşitli büyük 
işletmeleri inceleme fırsatı bulabile-
cekleri ortamlar (fuar, toplantı, yurtdışı 
seyahatleri gibi) ve alacakları mesleki 
eğitimlerdir. İş ortamında fuar, toplantı 
ve seyahat gibi durumlar kendiliğinden 
ortaya çıktığı ve bir zorunluluk olduğu 
için yönetim kademesinde bulunanların 
önemle üzerinde durması gereken konu 
mesleki eğitimler olmaktadır. Sözü 
edilen kişisel gelişime katkı sağlayan 
mesleki eğitimler ise iletişim teknoloji-
leri, performans değerlendirme ve in-
san kaynakları eğitimidir. Bu eğitimlerin 
yüksek lisans eğitimi olarak alınması 
gerekir. Ancak, iş koşuşturmacası için-

de pek lisansüstü eğitime devam şansı 
bulamayan yöneticiler ya da yönetici 
adayları avantajlarından dolayı online 
eğitim programlarını tercih etmektedir.

Toplum olarak eğitim konusunda 
her ne kadar mesafe kat etmiş olsak da 
gelinen nokta ve diğer ülkeler ile muka-
yese ettiğimiz zaman yeterli ölçüde de-
ğil. Bir hastalığımız var ben bilirim diye 
kendimizi kapatmışız bir kutuya adeta 
dışardan gelecek bilgilere karşı siper 
almış gibiyiz şimdi siz değerli takipçilere 
taninmış iş adamlarının hikayesini anla-
tıp bu da masal anlatıyor dedirtmeyece-
ğim.

İnsanoğlu doğası gereği eğitimle iç 
içe yaşamanı idame etmekte kimi za-
man zorunlu kimi zaman ise isteyerek 
bazı eğitimleri almakta kişisel gelişim 
sizin hayat kalitenizi konuşmanızı yeme-
nizi içmenizi birçok hal ve hareketlerinizi 
değiştirebilecek güçte.

Başarının anahtarı eğitim, eğitim 
demek yeni şeyler öğrenmek bildikle-
rimizin üstüne koymaktır vizyon sahibi 
olmaktır çağa ayak uydurmaktır eskiden 
diksiyon dil bilgisi ve Mesleki eğitimlere 
ulaşmak neredeyse imkansızdı şimdi 
ise online dünyada birçok yararlı ücret-

siz eğitimler bulunmakta 
günde sadece 1 saat kişisel 
eğitimimiz için ayırsak sür-
düğümüz yaşantıya bakış 
açımız değişir kaldı ki iş 
hayatında çok önemli bir 
yere sahip olan kişisel ge-
lişim kimi zaman ahlaki ve 
görgü kuralları kimi zaman 
mesleki yetkinler olarak 
karşımıza çıkmakta genel 
olarak sosyal hayatımızda 
da büyük bir yere sahip olması gelişen 
teknoloji ve artan internet kullanımı bizi 
kendimizi geliştirmeye itiyor.

Bir zaman sonra istemeden de olsa 
kendimize çeki düzen vermeye zorluyor 
örneklemek gerekirse en basit şekilde 
bir iş görüşmesinde aslında hiç ciddiye 
almadığımız Türkçe’nin doğru kullanı-
mına dikkat edin bir bayanla mühendis-
le patronla senli benli konuşamazsınız. 
ahlaki ve görgü kuralları çerçevesinde 
seviyeli bir muhataplığınız olur.

Bugünkü şartlarda eğitim o kadar 
ulaşılabilir ki kendinizi geliştirmemek 

adına özel bir çaba sarf 
etmeniz gerekiyor farklı 
platformlarda farklı üc-
retsiz eğitimler etkinlikler 
mevcut sadece ufak çaplı 
bir araştırma ile kendi 
gücünüzü görün potansi-
yelinizi ortaya çıkarın. As-
lında neler yapabildiğinizi 
görseniz bu yaştan sonra 
olur mu ki demeyi bırak-
tığınız zaman anlayacak-

sınız eğitimin gelişimin tadını aldıkça 
toplumda farkındalık yaratan bireyler 
arasında yerinizi alacaksınız yaptığınız işi 
belgelemek anlaşılır bir dille izah etmek 
hayatınızı kolaylaştırmakla beraber çev-
renizi genişletecektir.

Kişisel gelişimde Avrupa standart-
larını yakaladığımız gün göreceksiniz ki 
toplumun refah seviyesi yüksek eğitim 
zirvede teknoloji olarak öne geçmiş 
olacağız eğitim toplum olarak bizim en 
büyük açığımız düz mantık olmaktan 
kurtarın kendinizi eğitim almamak için 
hiçbir sebep yokken kendinizi geliştir-

mek adına birçok geçerli sebep bulabi-
lirsiniz ben bunu yaparım demek değil 
ben daha iyisini yapabilirim dediğimiz 
an bu iş oldu demektir peki nasıl olacak 

bu iş şöyle anlatayım arkadaşlar;
Diksiyon ile başlayıp dil bilgisi 

,sosyal medyayı etkin kullanma mes-
leki yeterlilik, sürekli eğitim merkezleri 
ve ücretsiz yüzlerce eğitim seçeneği 
mevcut evinizi işinizi düşüncelerinizi bü-
yütmek adına kendinizi sürekli eğitmek 
zorundasınız gelecek nesiller siz değerli 
okuyuculardan örnekler bulmalı kendi-
nize girişken yapıcı ve teşvik edici olun 
benim neyime lazım deyip vazgeçtiğiniz 
an yanınızdaki arkadaşınızı evinizdeki 
çocuğunuzun eşinizin öğrenme hakkın-
dan vazgeçmiş oluyorsunuz çünkü sizin 
öğreneceğiniz her kelime topluma katıl-
mış bir değer olarak karşımıza çıkacak 
kendiniz gelişirken siz istemeden de olsa 
çevrenize bilgi vereceksiniz dolayısıyla 
toplumsal olarak yol kat etmiş olacağız.

Devletimizin ve sivil toplum kuru-
luşlarının bu konu üzerine birçok çalış-
ması mevcut faydalanmak size kalmış 
öğrenmekten yeni bilgiler edinmekten 
vazgeçmeyin!

Unutmayın ki başarıya çiçekli yollar-

dan gidilmez zafere giden yol muhakkak 
ki taşlı ve çoraktır pes etmek yok bugün 
bu yazıyı okumanız bile kişisel gelişim 
adına atılmış bir adımdır kendinize bü-
yük hedefler koyun onlara ulaşabilmek 
adına araya küçük hedefler yerleştirin 
kısa vadede kısa eğitimler alın zihninizi 
dinç tutun başarı hemen yarın satın 
alınabilecek bir şey değil uğraş verme-
niz vakit ayırmanız gerekli zahmetsiz 
rahmet olmaz güçlü bir Cv nin yolu 
kendini eğitmekten geçer yetkinliklerinizi 
muhakkak belgelendirin yeniliklerden 
kaçmak yerine onları sahiplenin müm-
künse siz yenilik çıkarın buna benzer bir-
se yapıldı deyip vazgeçmeyin ben bilirim 
demeyin öğrenin öğretin insan yaşam 
boyu mücadele eder motivasyonunuzu 
düşürmeyin yapamam olumsuzluğun-
dan kendinizi kurtarın. 

Bir benimle olmaz demeyin sen 
yoksan bir eksiğiz mantığı ile eşinizi dos-
tunuzu öğrenmeye teşvik edin eğitimde 
ısrarcı olun. 

Sizlere güzel motive edici bir söz ile 
veda etmek istiyorum;

Öğüt verecek insan değil, örnek ola-
cak insan ol.

Mevlâna

ODAK NOKTANIZI DEĞİŞTİRİN

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilgeha-
neler’de 2022 yaz dönemi kayıtları 
4-12 Haziran tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konyalı çocukların ve gençlerin 
hem akademik yönden hem de milli 
ve manevi yönden en güzel şekilde 
yetişmeleri için gayret gösterdikle-
rini belirterek bu manada hizmet 
veren Bilgehanelerin de önemli 
görevler üstlendiğini söyledi. Bil-
gehanelerde öğrencilerin dolu dolu 
bir yaz dönemi geçirmeleri yönün-
de planlama yaptıklarını kaydeden 
Başkan Altay, “Çocuklarımızın hem 
eğlenecekleri hem de öğrenecekleri 
keyifli bir yaz tatili olması için Bilge-
hanelerdeki yaz etkinlerimizin çok 
faydalı olacağına inanıyorum. Yaz 
tatilini verimli geçirmek isteyen 4, 
5, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki tüm öğren-

cilerimizin bu güzel fırsatı değerlen-
dirmesi için 4-12 Haziran tarihleri 
arasındaki kayıtlara başvurmaya 

davet ediyorum.” dedi. İlçelerle bir-
likte 19 şubeye ulaşan Bilgehaneler, 
sene içinde milli ve manevi değerler 

temasıyla ders destek programları, 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri, atölye ve etkinliklerle 
öğrencilere hizmet verirken, yaz 
dönemine de Kur’an-ı Kerim, spor-
tif faaliyetler ve kamp, enstrüman, 
çömlek, görsel sanatlar, binicilik, 
“Deney’im Olsun”, “Matölye” (ma-
tematik atölyesi) ve çok daha faz-
lasıyla giriş yapmaya hazırlanıyor. 
26 Haziran-19 Ağustos tarihlerini 
kapsayacak olan yaz etkinlikleri ka-
yıtları, 4 Haziran Cumartesi günü 
bilgehane.konya.bel.tr adresinden 
online kayıt şeklinde alınmaya baş-
layacak. Veliler, kayıt için verilen 
dijital platformdan evlerine en yakın 
Bilgehaneyi seçebilecek ve öğrenci-
lerin kayıtlarını kolaylıkla gerçekleş-
tirebilecek. Böylelikle Bilgehanelere 
giderek kayıt oluşturulmasına gerek 
kalmadan kayıt işlemleri kolaylıkla 
yapılabilecek.n HABER MERKEZİ

Bilgehanelerde  kayıtlar başladı

ASRİAD Konya üyeleri 
ziyaretlerde bulundu

Asrın İş İnsanları Derneği 
(ASRİAD) Konya Şube Başkanı 
Abdullah Karabağ ve ASRİAD 
Konya Üye İlişkileri Başkanı Ah-
met Albayrak İstanbul’da çeşitli 
ziyaretlerde bulundu. ASRİAD 
Genel Merkezinde 158. Düzen-
lenen İş Geliştirme Toplantısına 
katılan Karabağ ve Albayrak daha 
sonra Türkiye'nin Lider Ulusla-
rarası Otomotiv Endüstrisi Au-
tomechanika Fuarına Katılımda 
bulunan ASRİAD Konya Şubesi 

Başkan Yardımcısı Uzman Fren 
Sahibi Adem Toka ve ASRİAD 
üyesi Arceo, Arıcıoğlu Otomotiv, 
Mustafa Tekin’i ziyaret etti. ASRİ-
AD Konya Şube Başkanı Abdullah 
Karabağ, bu tip kaliteli organizas-
yon ve fuarların, sektör temsilcile-
rinin ufkunu açtığını dile getirdi. 
Başkan Karabağ, ASRİAD Konya 
Şubesi olarak üyelerine ve Konya 
ekonomisine yönelik faaliyetleri-
nin aralıksız süreceğini de belirtti.
n HABER MERKEZİ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ

Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi kursları için 
kayıtlar 6 Haziran’da başlıyor. Pekyatırmacı,“Çocuklarımızın ve gençlerimizin her yönden gelişimine katkı sunulacak’ dedi

Gelişim ve Teknoloji Akademisi güç katıyor
Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı 

öğrenme ortamlarından olan ve 
Beyhekim Mahallesi’ne kazandırı-
lan Gelişim ve Teknoloji Akademisi 
yaz dönemi kursları için öğrenci ka-
bulüne başlıyor. 6 Haziran tarihin-
de başlayacak olan kayıtlar 10 Ha-
ziran tarihine kadar devam edecek. 
Eğitimler için Gelişim ve Teknoloji 
Akademisi’ne başvuru yapılması 
gerekiyor.  

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime 
önemli bir desteği olan Beyhekim 
Gelişim ve Teknoloji Akademisi’n-
de yaz dönemi eğitimleri hat sa-
natları, takı tasarım, fotoğrafçılık, 
tarih, İHA- mekatronik, siber gü-
venlik, vefa gençlik, moda tasarım 
ve üretim, organik oyuncak üretim, 
genç kalemler yazarlık ve hitabet 
atölyesi olmak üzere 10 kategori-
de gerçekleştirecek. Eğitimlerden 
ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı 
sıra yetişkinlerde faydalanabile-
cek.  20 Haziranda başlayacak olan 

eğitimler 2 Eylül tarihinde sona 
erecek. Gelişim ve Teknoloji Aka-
demisi, Beyhekim Mahallesi Gülsa-
rayı Sokak’ta yer alıyor.  Selçuklu’da 
eğitme olan desteklerinin okul dışı 
öğrenme ortamları ile devam etti-
ğini ifade eden  Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Ço-

cuklarımızın ve gençlerimizin her 
yönden gelişimine katkı sunarak 
Milli Teknoloji Hamlesi’nde onla-
rında yerini almalarını amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda kısa süre önce faali-
yetlerine başlayan ve eğitime değer 
katacak olan Gelişim ve Teknoloji 
Akademimizde yaz dönemi için 

kurslarımız başlıyor. Atölyelerimiz 
sadece gençlerimizin değil yetişkin-
lerimizin de farklı alanlarda kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacak. Bu 
vesile ile tüm gençlerimizi ve ye-
tişkinlerimizi kurslarımızdan fayda-
lanmaya davet ediyorum.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı
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Peygamberimiz (sav)'in misafiri 
hiç eksik olmazdı. Uzaktan yakından 
pekçok misafiri gelirdi. Bazı devlet ve 
kabilelerden özel ve resmi heyetler ge-
lir, günlerce kalırlardı. Peygamberimiz 
(sav) bu misafirlerle bizzat ilgilenir, ağır-
lar, hizmetlerini görürdü.

Habeşistan'dan gelen heyete bizzat 
Peygamberimiz hizmet etti. Sahabîler,

"Siz bırakın, yâ Resulallah, hizmeti 
biz görürüz." dediler. Peygamberimiz,

"Onlar daha önce bizim arkadaşları-
mıza ikram etmişlerdir. Şimdi ben de bu 
hizmetlerinin karşılığını vermekten zevk 
duyuyorum." buyurdu.

Taif'ten gelen Sakif heyetini, mescit-
te misafir etti, ağırladı. Yine hizmetlerini 
kendisi gördü. Daha sonra onlar hep 
beraber Müslüman olarak yurtlarına 
döndüler.

Peygamberimiz (sav)'in kendi evi 
misafiri kabule müsait olmadığı zaman-
lar, Ensardan Remle ile Ümmü Şerik'in 
evi misafirhane vazifesini görüyordu. Bu 
kadınlar iyiliksever, cömert kimselerdi. 

Bazen gelen misafirler o kadar çok olur-
du ki, hizmetlerini rahatça görmek için 
böyle misafir evlerine taksim edilirdi.

Peygamberimiz (sav) misafir ko-
nusunda din ayırımı yapmazdı. Herkese 
aynı yakınlık ve iyiliği yapar, aynı nezaket 
ve anlayışı gösterirdi.

Ebû Basra Peygamberimiz (sav)'in 
bu tarafını şöyle anlatır:

"Ben Müslüman değildim. Resulul-
laha  misafir oldum. Geceleyin kalktım, 
bütün keçileri sağdım, sütlerini içtim. 
Böylece Resulullahı ve ailesini aç bırak-
tım. Fakat Resul-i Ekrem bana hiçbir şey 
demedi."

Yine Ebû Hüreyre'nin anlattığına 
göre, bir gün Peygamberimiz (sav)'e 
bir müşrik misafir oldu. Peygamberimiz 
(sav) süt ikram etti, içti. Bir daha ikram 
etti, onu da içti. Resulullah (sav)'ın bu ik-
ramı karşısında duygulanan bu müşrik 
sabahleyin Müslüman oldu.

Fakat Peygamberimiz (sav)'in de-
vamlı misafirleri, mescidin yan tarafında 
ikamet eden, evi barkı, çoluk çocuğu 

olmayan fakir sahabîlerin 
oluşturduğu Suffe Ashabı 
idi. Peygamberimiz (sav) 
onları kendi aile fertleri gibi 
görürdü. Onların eğitim ve 
öğretimlerini üzerine aldığı 
gibi, geçimlerini de kendisi 
karşılardı.

Peygamber im i z 
(sav)'in ancak dört kişinin 
taşıyabileceği büyüklük-
te bir kazanı vardı. Öğle 
vakti olunca bu kazan getirilir, yemek 
yapılır, Suffe Ashabı onun etrafına dizilir, 
Peygamberimiz (sav) ile birlikte ondan 
yerlerdi. Bazen o kadar kalabalık olurdu 
ki, Peygamberimiz (sav) oturmaya yer 
bulamaz, çömelirdi.

Peygamberimiz (sav) bazen Suffe 
Ashabını kendi evinde de ağırlardı. Bir 
gün Suffede bulunan sahabîleri Hz. Âişe 
(r.anha)'nin evine götürdü. Hz. Âişe vali-

demize evde ne varsa ge-
tirmesini söyledi. Yemek 
yenildikten sonra, varsa 
bir miktar daha getirme-
sini söyledi. Hurma ve 
süt geldi. Onları da yedi-
ler. Böylece Peygambe-
rimiz (sav) onları bizzat 
evinde kendisi ağırladı.

Bazen Peygambe-
rimiz (sav)'e çok sayıda 
misafir gelirdi. Peygam-

berimiz (sav) evde ne var, ne yoksa mi-
safirlere ikram eder, kendileri ve ev halkı 
geceyi aç olarak geçirirlerdi. 

Peygamberimiz (sav) geceleri uya-
nır, misafirlerin bir ihtiyacının bulunup 
bulunmadığını sorardı. Onları yolcu 
edinceye kadar her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışırdı.

Bir gün Peygamberimiz (sav)'e bir 
misafir geldi. Yorgun ve çok fakir oldu-

ğunu söyledi. Peygamberimiz (sav) 
hanımlarının birisinin evine haber gön-
derdi. Hanımı;

"Yâ Resulallah, seni Hak Peygam-
ber olarak gönderen Allah'a yemin ede-
rim ki, evde sudan başka bir şey yoktur." 
dedi.

Sonra başka bir hanımına gönder-
di, ondan da aynı cevabı aldı. Neticede 
anlaşıldı ki, Peygamberimiz (sav)'in 
hanımlarının hiçbirisinin evinde yiyecek 
yoktur.

Sonra Peygamberimiz (sav) saha-
bîlere;

"Kim bu adamı bu akşam misafir 
ederse Allah ona rahmet etsin." buyur-
du.

Bunun üzerine Ensardan bir zat 
kalktı. Kendisinin misafir edebileceğini 
söyledi ve aldı, evine götürdü. Hanımı-
na:

"Evde yiyecek bir şey var mı?" diye 
sordu.

"Çocukların yiyeceğinden başka bir 
şey yoktur." cevabını aldı. Hanımına,

"Çocukları bir şeyle oyala. Yemek 
isteyecek olurlarsa uyut, misafirimiz 
yemek yiyeceği zaman kalk, lâmbayı 
söndür. Tâ ki kendisiyle birlikte yemek 
yediğimizi göstermiş olalım."

Sofraya oturdular. Misafir yemeğini 
yedi. Kendileri de yer gibi yaptılar, fakat 
aç olarak gecelediler.

Ev sahibi sabah olunca Peygam-
berimiz (sav)'in huzuruna geldi. Pey-
gamberimiz (sav)  kendisine şu müjdeyi 
verdi:

"Sizin yaptığınız bu güzel işten dola-
yı Allah her ikinizden de razı oldu."

Dilimizde misafirperverlik kelime-
si vardır. Misafiri sevmek, ağırlamak, 
yedirip içirmek, ihtiyaç ve istirahatını 
temin etmek hem sünnet, hem de millî 
bir gelenek halinde içimizde yaşamakta-
dır. Bunun kaynağı ise Peygamberimiz 
(sav)'in tavsiye ve teşvikleridir.

Misafiri sevmek, onu ağırlamak 
imanın bir görüntüsü ve alâmetidir. Bir 
insanda iman ne kadar güçlü ise misafi-
re olan yakınlığı da o nisbette artar.

MİSAFİRPERVERLİK VE HZ.MUHAMMET(SAV) ÖRNEĞİ

İstanbul merkezli Konya ve 6 
ilde, uyuşturucu ve fuhuş operas-
yonunda gözaltına alınan 42 şüp-
heliden 28'i tutuklandı. Esenyurt, 
Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçek-
mece'de uyuşturucu ve fuhuş faa-
liyetleri yaptığı tespit edilen M.E ve 
A.Z ile bağlantısı olan 45 şüpheliyi 
yakalamak için çalışma başlatıldı. İs-
tanbul Organize Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü Suç Örgütleri İle 
Mücadele Büro Amirliğinin İstan-
bul merkezli Konya, Gaziantep, Te-
kirdağ, Muş ve Ordu'da 26 Mayıs'ta 
yaptığı eş zamanlı operasyonda 42 
şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 
3'ü işlemlerin ardından savcılıkça 
serbest bırakıldı, Kovid-19 testi po-
zitif çıkan bir şüpheli de hastaneye 
gönderildi. Adliyeye sevk edilen 

şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı, 35 zanlı ise Bü-

yükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine 
gönderildi. Şüphelilerden 28'i tutuk-

landı, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. n AA

Beyşehir'de nefes borusuna ka-
çan şeker nedeniyle nefessiz kalan 
ortaokul öğrencisi, nöbetçi öğretme-
nin yaptığı Heimlich Manevrası yön-
temiyle nefes borusuna kaçan şeker 
çıkarılarak nefes alması sağlandı. 

Beyşehir İhsan Kabadayı Orta-
okulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, okulda 5-B sınıfında öğrenim 
gören M.A.’nın teneffüs zili çaldık-
tan sonra yemek için ağzına aldığı 
şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes 
almakta zorlanınca koridora çıkarak 
lavaboya doğru yönelen öğrenciyi o 
esnada sınıfları kontrol eden nöbet-
çi öğretmen Ayşe Demir fark etti. 

Ayşe Demir, yanına gittiği öğrenciye 
Heimlich Manevrası yaparak nefes 
borusuna kaçan şekeri çıkarmasını 
ve nefes almasını sağladı. Yaşanan 
o anlar, okulun güvenlik kamerasına 
yansıdı. 

İhsan Kabadayı Ortaokulu Mü-
dürü Muddalip Göçgen, olayın ar-
dından sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımla öğrencisinin ha-
yatını kurtaran nöbetçi öğretmen 
Ayşe Demir’e teşekkür etti. Öğret-
men Ayşe Demir'in daha önce Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde okulda 
açılan ilk yardım eğitimi aldığı öğre-
nildi. n İHA

6 ilde zehir ve fuhuş operasyonu

İlkyardım bilgisi hayat kurtardı

Şüphelilerden R.A'nın tarihi eser kaçakçılığından son 5 yılda elde ettiği gelirin yaklaşık 15 milyon 
lira olduğu, H.S'nin ise yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği MASAK raporlarında yer aldı

Miras kaçakçıları Adliye'de
Kaçak kazılarda bulunan tarihi 

eserleri yurt dışındaki müzayede 
evlerine gönderip satılmasını sağla-
yarak haksız kazanç elde eden gruba 
yönelik "Miras" adı verilen operas-
yonda yakalananlardan 32'si adliye-
ye sevk edildi. 

Seydişehir Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan 120 
şüpheliden 32'sinin Emniyet'teki iş-
lemleri tamamlandı. Zanlılar, hasta-
nedeki sağlık kontrolünün ardından 
Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi. 
Diğer şüphelilerin işlemlerinin sür-
düğü öğrenildi.

20 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE 
GELİR ELDE EDEN  3 ŞÜPHELİNİN MAL 

VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU
Bizans Dönemi'ne ait bir sikkeyi 

yurt dışına kaçırarak İsviçre'nin Zü-
rih kentindeki bir müzayede evinde 
satışa çıkardıktan sonra yakalanan 
H.S'nin telefonundan elde edilen 
bilgi çerçevesinde, Türkiye çapında 
tarihi eser kaçakçılığı yaptığı anla-
şılan şüphelilerin belirlendiği öğre-
nildi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsav-
cılığının yürüttüğü soruşturmada, 
KOM Daire Başkanlığı tarafından, 
avukat olduğu öğrenilen N.A'nın, 
Bulgar ve Türk vatandaşlığı bulu-
nan N.M'yi kurye olarak kullanarak 
1750 tarihi eserin Avusturya'ya ka-
çırıldığını tespit edildi. 

İki ülke arasındaki müşterek ça-
lışma neticesinde bu tarihi eserlerin 
Avusturya gümrük birimi tarafın-

dan ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. 
Şüphelilerden R.A'nın son 5 yılda 

elde ettiği gelirin yaklaşık 15 milyon 
lira olduğu ortaya çıktı. H.S'nin ise 

yaklaşık 5 milyon lira gelir elde etti-
ğinin, Mali Suçları Araştırma Kuru-
lu (MASAK) raporlarında yer aldığı 
belirtildi.

 Ayrıca, 20 milyon liranın üze-
rinde gelir elde ettiği belirlenen 3 
şüphelinin mal varlıkları için ted-
bir talebi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 
Konya merkezli 31 Mayıs'ta 38 ilde 
gerçekleştirilen Miras Operasyo-
nu'nda 120 şüpheli yakalanmıştı. 

Şüphelilerin, kaçak kazılarda 
bulunan tarihi eserleri yurt dışında-
ki müzayede evlerine gönderip sa-
tılmasını sağlayarak haksız kazanç 
elde ettiği öne sürülmüştü.
n AA

400 bin liralık damlama 
borusu çalan 4 kişi tutuklandı

Karaman’da köy ve tarlalardan 
400 bin lira değerinde damlama 
borusu ile hurda demir malzeme-
si çalan 4 kişi tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, merkeze bağlı Kılba-
san köyünde bir çiftçiye ait tarla 
ve bağ evinden damlama borusu 
ile hurda demir malzemelerinin 
çalınması üzerine Merkez Jandar-
ma İlçe Komutanlığı ile JASAT 
timleri çalışma başlattı. Ekipler, 
hırsızlık olayını gerçekleştirenle-
ri tespit edip yakalayabilmek için 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 
(KGYS) ve köyde bulunan güven-
lik kamerası görüntülerini topla-
yarak incelemeye aldı. Yaklaşık 
2 bin saatlik görüntüleri titizlikle 
inceleyen ekipler, köye giriş çıkış 
yaparak dolaşan 12 ve 23 plakalı 
kamyonetleri şüpheli olarak belir-
ledi. Kamyonetleri plakalarından 
sorgulayan ekipler araçların daha 
öncede hırsızlık olayına karıştığını 
tespit etti. 12 plakalı kamyonetin 
Adana’nın Seyhan ilçesinde oldu-

ğunu öğrenen ekipler 23 plakalı 
diğer kamyoneti yakalayabilmek 
için şehir çıkışlarını tutarak ara-
cı aramaya başladı. Kamyonetin 
Karaman merkezde dolaştığını 
belirleyen ekipler, araç ve için-
de bulunan K.A. (23), K.A. (22) 
F.A. (26) ve N.K.’yi (21) yaptığı 
operasyonla yakaladı. Gözaltına 
alınan şüpheliler sorgulanmak 
üzere İl Jandarma Komutanlığı-
na götürüldü. Zanlılar sorgula-
rında farklı tarihlerde Kılbasan 
köyü ve çevresinde 11 çiftçiye ait 
yaklaşık 400 bin liralık damlama 
borusu, fıskiye, demir ve hurda 
malzemeleri çaldıklarını ve bu 
malzemeleri de Konya’nın Ereğli 
ilçesinde bir hurdacıya sattıklarını 
itiraf ettikleri öğrenildi. İl Jandar-
ma Komutanlığında tamamlanan 
işlemlerin ardından adliyeye sevk 
edilen 4 hırsızlık şüpheli çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi. n AA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: ‘Kardeş topluluklardan belirlenecek gençlerimizin Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleştiril-
mesi ve desteklenmesi planlanıyor, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu'daki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız"

Konya’ya uluslararası Anadolu Lisesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

Milli Eğitim Bakanlığı arasında Ulus-
lararası Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri İş Birliği Protokolü imzalan-
dı. Milli Kütüphane konferans salo-
nunda düzenlenen imza törenine, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar (YTB) Başkanı Ab-
dullah Eren, bakanlık bürokratları ve 
eğitimciler katıldı. Uluslararası Mu-
rad Hüdavendigar Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'nde eğitim gören ve 55 
farklı ülkeden gelen öğrencilerinden 
oluşan Bir Dünya Türk Müziği Koro-
su, tören öncesi ses sanatçısı Aylin 
Şengün Taşçı ve öğretmen Mustafa 
Cumhur Çankal eşliğinde Türk sa-
nat müziği konseri verdi. Kültür ve 
Turizm Bakanı Ersoy, Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen çalış-
malara bir yenisini ekliyor olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile farklı alan-
larda yürüttükleri ortak çalışmalara 
işaret eden ve kültür ile eğitim ko-
nusunu birbirinden ayırmadıklarını 
vurgulayan Ersoy, "Eğitim ve kültür 
arasındaki ilişki ne kadar güçlenirse, 
kültür ve sanat eğitim öğretim ha-
yatımızın içine ne kadar daha fazla 
nüfuz ederse inanıyorum ki eğitim 
kalitesi de o kadar yükselecektir." 
dedi. YTB marifetiyle yürütülen ça-
lışmalar neticesinde yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarla daha sağlıklı 
ilişkiler kurduklarını belirten Er-
soy, onların sorunlarını, ihtiyaçlarını 
tespit ettiklerini, sundukları çözüm 
önerileriyle vatandaşların yaşadık-
ları ülkelerde kendilerini daha güçlü 
hissetmelerini sağladıklarını anlattı. 
Her yıl Türkiye'deki okullardan me-
zun olan Türkiye burslusu gençlerin 
dünyanın dört bir yanında Türki-
ye'nin gönüllü elçisi olduğuna işaret 
eden Ersoy, 2012'de 42 bin başvu-
ru alan Türkiye burslarının 2022'de 
172 ülkeden 165 bin başvuru aldı-
ğını bildirdi. Halihazırda 15 bin ulus-
lararası öğrencinin Türkiye'de eğitim 
gördüğü bilgisini paylaşan Ersoy, 

öğrencilerin büyük bir kısmının me-
zuniyetlerinin ardından Türkiye ile 
ticari, ekonomik, kültürel bağlarını 
bir şekilde sürdürdüklerini hatırlattı. 
Soydaş ve akraba topluluklar coğraf-
yasında bulunan ülkelerin ekonomik 
ve sosyal sektörlerin iş gücü taleple-
rini mesleki ve teknik eğitimle kar-
şılamak, uluslararası standartlara 
uygun mesleki yeterliliğe sahip iş 
gücü yetiştirmek amacıyla ortak bir 
çalışmayı hayata geçirdiklerini an-

latan Ersoy, "Kardeş topluluklardan 
belirlenecek gençlerimizin Türki-
ye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerine yerleştirilmesi ve destek-
lenmesi planlanmakta olup Ankara, 
Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve 
Ordu'daki okullarımızda bu öğren-
cilerin eğitim almalarını sağlaya-
cağız." ifadesini kullandı. Bugüne 
kadar sabırla ve inançla el attıkları 
her alanda emeklerinin karşılığını 
aldıklarını görmenin büyük bir mo-

tivasyon kaynağı olduğunu dile ge-
tiren Ersoy, "İnanıyorum ki Arna-
vutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Kosova, Kuzey Makedonya ve Sır-
bistan gibi ülkelerden gelip eğitim 
alan gençlerimiz mezun olduktan 
sonra kendi ülkelerine gittiklerinde 
Türk hoşgörüsünü ve kültürünü en 
iyi şekilde anlatacak ve bizim ülke 
olarak gösterdiğimiz kadirşinaslığı 
asla unutmayacaklardır. Bu gençler, 
gelecekte İstanbul'un, Ankara'nın, 

Bursa'nın uzatacağı eli Bosna'da, Üs-
küp'te, Tiran'da, Prizren'de tutacak 
olanlardır." diye konuştu. Milli Eği-
tim Bakanı Özer de törende yaptığı 
konuşmada, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile mesleki ve teknik eğitim 
liseleri konusunda iş birliği içinde 
çalıştıklarına işaret etti. Özer, aka-
demik becerileri güçlü bir gençliğin 
yanı sıra Türkiye'nin değerleri, kül-
türü, irfanı ve hikmetini içselleştir-
miş, dünyaya insanlık adına farklı 
şeyler söyleyebilecek kapasitede bir 
gençlik yetiştirmek istediklerini söy-
ledi. "Turizm alanındaki insan kay-
nağı ihtiyacını gidermek için attığı-
mız adımlar her geçen yıl büyüyerek 
yeni kapsama dahil edilen okullarla 
zenginleşti. Artık İngilizce ve Rusça 
hazırlık sınıflarının olduğu, uluslara-
rası turizm alanında eğitim veren ve 
süreçleri birlikte yönettiğimiz okul-
larımız var" diye konuşan Özer, bu 
çalışmaların meyvelerini kısa vade-
de vereceğini ve iş gücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla 
ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacağını dile 
getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığıy-
la yapılan her iş birliğinin kısa sürede 
meyve verdiğini belirten Özer, "Ar-

tık Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
tüm ekibi ve kadrolarıyla birlikte 
güzel sanatlar liselerimizi yeniden 
şekillendiriyoruz." sözlerini sarf etti. 
Özer, mesleki eğitimde Türkiye'nin 
yeni bir hikaye yazdığını ve artık 
akademik açıdan başarılı öğrenci-
lerin mesleki eğitimi tercih etmeye 
başladığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: "1999'daki katsayı uygula-
masının mesleki eğitmede yol açtığı 
en büyük travma akademik olarak 
başarılı öğrencilerin mesleki eğitim-
den uzaklaşmasıydı. Bu akış tersine 
çevrildi. Mesleki eğitimdeki üretim 
kapasitesi 6-7 kat arttı. 200 milyon 
lira bandından yıllık 1 milyar 162 
milyon bandına geldi. Bu yıl 1,5 
milyar liralık gelire ulaşmayı hedef-
liyoruz. Şu anda bunun üçte birine 
ulaştık. İnanıyorum ki 2 milyar li-
ranın üzerine de çıkacak." Mesleki 
eğitimin artık inovatif çalışmalar ve 
yurt dışına ihracat yaptığına dikkati 
çeken Özer, mesleki eğitim merkez-
lerinde de ciddi bir dönüşüm başla-
dığını aktardı. Mesleki Eğitim Kanu-
nu'nda yapılan değişikliğin ardından 
tüm Türkiye'de 159 bin olan çırak ve 
kalfa sayısının bugün 505 bine ulaş-
tığına işaret eden Özer, şu değer-
lendirmelerde bulundu: "1999'daki 
katsayı uygulamasından önce mes-
leki eğitim merkezlerinde çırak sayı-
sı 249 bin 774. Artık mesleki eğitim 
o katsayı uygulamasının travmasını 
atlattığı gibi önceki durumundan 
çok daha iyi bir noktaya geldi. Katsa-
yı uygulamasının mesleki eğitimde 
yol açtığı hasar tedavi edildiği gibi 
artık dimdik ayakta, ülkenin gelece-
ğine umut veren bir eğitim türüne 
dönüşmüştür. Bugün buna yeni bir 
taç ilave ediyoruz. Artık mesleki eği-
tim uluslararası arenaya taşınıyor. 
6 ilimizde 7 Uluslararası Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi kuruyoruz. 
Gönül coğrafyamızdaki gençler bu 
okullarda eğitim alabilecekler, aynı 
zamanda yumuşak güç olarak kamu 
diplomasisinde ülkemize uzun vade-
de önemli katkılar sağlayacaklar."
n AA

‘Eğitimde ithal programlardan vazgeçelim’

Kırmızı ete verilen desteğin süresi uzatıldı

Şuurlu Öğretmenler Derne-
ği (ÖĞDER) Konya Şube Başkanı 
Yavuz Aydın, Başkan Yardımcıları 
Kasım Yazıcı ve Yakup Aydoğdu 
ile birlikte düzenlediği toplantı ile 
2021-2022 Eğitim öğretim yılını 
değerlendirdi. 2021-2022 eğitim 
öğretim yılında veriler aziz mille-
timizin fedakârlığını açıkça ortaya 
koyduğuna dikkat çeken Aydın, 
“2021-2022 eğitim öğretim yılında 
veriler aziz milletimizin fedakârlığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Türki-
ye’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve liselerde toplam 18 milyon 25 
bin 943 öğrenci, bu okullarımızda 
1 milyon 112 bin 305 öğretmen, 67 
bin 125 okul, 732 bin 381 derslikte, 
yükseköğretimde 209 üniversite 8 
milyon 240 bin 997 öğrenci, 200 bin 
öğretim görevlisi ile eğitim öğretim 
yapmaktayız. Bu veriler gösteriyor ki 
nüfusumuzun 1/3 ünden çoğu bilfiil 
eğitim öğretim ordusunun içinde-
dir. Bütçeden eğitime ayrılan miktar 
274 milyar 384 milyon 474 bin lira 
ile bütçenin yüzde 16’sı eğitime ay-
rılmış oluyor. Şimdi gelelim eğitimin 
içeriğine; Yıllardır batı dayatmalı, 
taklitçi ve ithal eğitim uygulamaları 
ile neslimizi önce ahlak ve manevi-

yat gerçeğinden uzaklaştırdık. 12 yıl 
kesintisiz eğitim ile bütün öğrenci-
lerimizi üniversite önüne koyduk. 
Böylece kesintisiz öğretimi 16 yıla 
çıkardık. Üniversiteden mezun olan 
gençlerimizin işsizlik oranı açıklan-
dığından çok daha fazla, İŞKUR’a 
müracaat etmeyen milyonlarca üni-
versite mezunu var. Karma eğitim 
dayatması her yönü ile eğitimi ve 
öğretimi özünden uzaklaştırmakta-
dır, ahlaki ve manevi değerlerden 
uzaklaşıldı. Yönlendirme eğitimi 
sürekli görmezden gelinerek meslek 

kollarına eleman yetiştirmek yerine 
göçmen iş gücüne sarıldık. Üniver-
siteyi bitiren gençlerimiz diplomala-
rı ile ve üniversite öğrenim kredisi 
ile hem işsiz hem borçlu durumda, 
evlenmeyi düşünmeyen ve buna 
fırsat vermeyen uygulamaları ısrar-
la devam ettiriyoruz. Gençlerle ya-
pılan anketler bu ana gerçeği ortaya 
koyuyor. Gençlerimizin yüzde 75’i 
yurt dışına gitme yollarını arıyor. 
Hükümette görev alan bakanlarımı-
zın ortak kanaat ve açıklamaları milli 
bir eğitim politikamızın olmadığını 

ortaya koyuyor; bu dönemde 8 milli 
eğitim bakanı görev aldı ve bu ba-
kanların ortak ifadesi ‘’sistem yanlış, 
sil baştan değiştireceğiz olmuştur. 
Öğretmen yetiştirme, atama ve 
yetkilendirmeler gözler önünde; 
öğretmen saygınlığı, özlük hakları, 
ücretleri hususunda bari bir defa da 
batıyı bu yönde örnek alsanız, ne iyi 
olur. Okulların fiziki yapısı, imkân-
ları, donanımları eğitimin içeriğini 
oluşturmuyor. Doğrusu çocukların 
kalbine, aklına koyduklarımızdır eği-
timin içeriği. Eğitim öğretimde sos-
yal medya, internet, TV dizilerinin 
olumsuz etkilerine karşı hiçbir tedbir 
ve yaptırım yok, gençlerimiz deist, 
satanist, pagan, ahlaksız; içeriklerle 
zehirlenmektedir. Eğitim öğretim-
de ithal programlardan içeriklerden 
planlamalardan vazgeçelim. Bunun 
asıl sorumluluğu bu nesli emanet 
olarak verenin himayesindedir. 
Kendimize, özümüze, inancımıza, 
değerlerimize dönelim. Adımız gibi 
milli olalım, biz millet olarak dünya-
ya bin  yıl adalet, ahlak, asalet, liya-
kat dağıtmış bir milletin evlatlarıyız. 
İnsan kendi değerlerinden uzaklaşa-
rak hangi gerçeği bulabilir ki?” diye 
konuştu. n EMİNE ÖZDEMİR

Tüketicilere ucuz et sağlanma-
sı, besici ve tüketicinin korunması, 
piyasada oluşan fiyat dalgalanmala-
rının önlenmesi amacıyla Et ve Süt 
Kurumu (ESK) tarafından yetiştiri-
cilere verilen sığır başına 2 bin 500 
liralık desteğin süresi yıl sonuna 
kadar uzatıldı. Et Piyasasının Düzen-
lenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik 
Yapılması Hakkında Cumhurbaşka-
nı Kararı, Resmi Gazete'de yayım-
landı. Buna göre, ramazan ayını kap-
sayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine 
yönelik destekleme uygulamasında 
değişikliğe gidilerek, düzenlemede-
ki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi 
kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan iti-
baren geçerli düzenlemeyle destek-
leme uygulaması yıl sonuna kadar 
devam edecek. Uygulamayla tüke-

ticilere ucuz et sağlanması, besici 
ve tüketicinin korunması, piyasada 

oluşan fiyat dalgalanmalarının ön-
lenmesi hedefleniyor. ESK, yetiş-

tiricilere sığır başına 2 bin 500 lira 
destek sağlıyor. n AA

Öğrenciler sağlık için
pedal çevirecekler

Sağlık Bakanlığı tarafından 
gençlerimizi spora ve fiziksel et-
kinliğe yönlendirmek amacıyla 
uygulanan Hareket Etkinliği pro-
jesi kapsamında bisiklet dağıtım 
töreni gerçekleştirildi. 

"Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla 
Konya’daki 50 lise düzeyi öğren-
ciye yönelik düzenlenen tören, 
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 
yapıldı. Törende konuşma yapan 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığının ortaklaşa yürüttükle-
ri projelerin önemine dikkat çek-
ti. Bu projelerin insana dokunan 
çalışmalar olduğunu ifade etti. 
Obezite ile mücadelede de spor-

tif faaliyetlerin etkisine değinerek 
öğrencilere hediye edilen bu bi-
sikletlerin çok anlamlı olduğunu 
belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne ve İl Sağlık Müdürlüğüne 
teşekkürlerini iletti.  Vali Özkan’ın 
konuşmalarının ardından bisiklet 
dağıtım törenine geçildi. Selçuklu 
100. Mesleki Eğitim Merkezi, Me-
ram Mesleki Eğitim Merkezi ve 
Karatay Ahi Evran Mesleki Eğitim 
Merkezinden belirlenen öğrenci-
lere bisikletleri takdim edildi. 

Törene Konya Valisi Vahdet-
tin Özkan'ın yanı sıra İl Sağlık Mü-
dürü Mehmet Koç, eğitim yöneti-
cileri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. n AA

Nuri Ersoy Mahmut Özer
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Akörenliler uzak diyarlarda da rızık mücadelesi veriyor
Konya’nın şirin ilçesi Akören halkının rızık mücadelesi ülke sınırlarını aşmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinde rızık peşinde koşan 

Akörenlileri görmek mümkün. Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu, ülke dışında bulunan ve çalışan Akörenlilerle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor 

Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tu-
lukcu, Akören tarihini kaleme almayı 
sürdürüyor. Yurt dışında da birçok 
Akörenlinin olduğuna dikkat çeken 
Tulukcu, o isimler hakkında ayrıntı-
ları paylaşıyor.

BİRÇOK ÜLKEDE AKÖRENLİ VAR 
1960’lı yıllara kadar Akören’de 

EĞİTİM ön planda olurken, sonra-
sında Akörenli’nin ticaret ve sanayi-
ye yöneldiği bir kısmının da işçi ola-
rak ailelerini geçindirme mücadelesi 
verdiklerine şahit oluyoruz. İşçi ola-
rak bazı Akörenlilerin yurt dışını ter-
cih ettikleri tarihi bir gerçek. 1960’lı 
yıllar sonrası Akörenliler iş, aş, rızık 
telaşesi, aile sorumluluğu için ülke-
mizin güneyinde bulunan Suudi Ara-
bistan, Irak ve Libya’yı yurt tutarken, 
bir kısmı da Avrupa’nın yolunu tut-
muştu. Akörenli Avrupa’da Almanya 
ve Hollanda merkezli kendilerine iş 
imkanı bulurken, çok az sayıda da 
olsa Belçika, Avusturya ve Danimar-
ka’yıda yurt tutmuşlardı. Bunların bir 
kısmı Türkiye’ye dönerken, bir kısmı 
da orada kalmış, çocukları ve torun-
ları oralarda yaşantılarını devam et-
tirmektedirler. Uzun yıllar Mersin’de 
ikamet eden ve 9 Şubat 2013 tari-
hinde vefat ederek Tahtalı Mezarlığa 
defnedilen Doğuş firmasında formen 
olarak görev yapan Süleyman Yon-
calık sayesinde 20’yi aşkın Akörenli 
Libya’da çalışma imkanı bulmuş-
lardı. İşte Libya’da çalışma imkanı 
bulan Akörenliler: A. Kadir Şahin, 
Erol Eskil, S.Ahmet Soykan, Musta-
fa Akcan, Mustafa Soykan, Mehmet 
Tufan, A.Osman Tokmak, Mehmet 
Çalış, (Sarı) Ahmet Çakır, Ahmet 
Çamlı, Abdurrahman Yoncalık, Hü-
seyin Yoncalık, Ramazan Muştu, 
Mustafa Esgil, İbrahim Evren ve Hü-
seyin Eraşık.

Formen Süleyman Yoncalık Mer-
sin’de ikamet ettiği için hemşehri-
leri ile olan diyaloğu yeğeni Abdur-
rahman Yoncalık kurmuştu. İnşaat 
Ustası Veysel Ipıl’ın ilgisi ile Irak’ta 
çalışan Akörenliler: Ahmet Akyol, 
Süleyman Türel, Gürsel Taşkıran, 
Ö.Ali Yapıcı ve Hüseyin Türel.

Suudi Arabistan’da rızkını kova-
layan Akörenliler ise şu isimlerden 

oluşuyor: Latif Karabüber, Cafer Tü-
fekçi, Ahmet Çakır, Mustafa Eraşık, 
Bayram Özcan, Abdurrahman Kara-
koç, Hasan Yakış, Kadir Yakış, Enver 
Ersoy, H.Ali Acar, Abdullah Ayde-
mir, Halil Acar, İsmail Acar, Bayram 
Acar, H. İbrahim Kol ve Seyit Kara-
selek. GÜNEY YOLLARI 

1970’li yıllara geldiğimizde ek-
mek kapılarını tekrar zorlayan Akö-
renli, Suudi Arabistan topraklarında 
görülmeye başlandı. Bu sıcak ülkeye 
1980’li yıllarda Irak ve Libya ilave 
oldu. 

Akörenli’nin Suudi topraklarında 
bulunması münferit olmasına rağ-
men Irak ve Libya’ya gidişleri toplu 
oldu. Suudi Arabistan’a birer ikişer 
gidilmesine rağmen Irak ve Libya’ya 
giden Akörenliler topluca gittiler, dö-
nüşleri de genelde toplu oldu.

Sudi Arabistan, Irak ve Libya’ya 
giden Akörenliler, Avrupa ülkeleri 
gibi çok uzun süreli bu ülkeleri yurt 
edinmediler. Bu sebeple bu toprak-
larda ikinci ve üçüncü kuşak Akören-
li’yi göremiyoruz. Her üç ülkenin de 
sıcak olması, sosyal hakların güçlü 
olmaması, alınan maaştan fazlaca ar-
tırılamaması, hukuki hakların zayıflı-
ğı nedeniyle Suudi Arabistan- Irak ve 

Libya’ya giden Akörenliler buralarda 
bu nedenlerden dolayı uzun süreli 
kalmadılar. Irak ve Libya’ya gidenler 
aracı şirketlerin projelerini tamamla-
yıncaya kadar çalışmaları da ayrı bir 
etkendi. Şartlar müsait olsaydı pro-
jeler tamamlanınca hemşehrilerimiz 
bir yolunu bulup kalmayı düşünebi-
lirlerdi, ama şartların olumsuzluğu 
nedeniyle böyle bir yol izlenmedi. 
Ayrıca Irak’ta yeterli böyle bir yol 
izlenmedi. Ayrıca Irak’ta yeterli can 
güvenliğinin olmayışı da önemliy-
di. Nitekim nereden geldiği belli ol-
mayan bir kurşunla Irak’ta çalışan 
Elektrikçi Abdurrahman Karakoç ya-
ralanmıştı. Arabistan’da uğraş veren 
Akörenliler    

ENVER ERSOY
Medine’de yaşayan anne tarafın-

dan akrabası olan Hatta Abdullah’ın 
yardımıyla 1979 yılında Medine’ye 
gitti. Önce bir petrol şirketinde 18 
ay tır şoförü olarak çalıştı. Daha son-
ra Medine’de u bulunan Mercedes 
servisinde formen olarak çalışmaya 
başladı. evliliğinden üç yıl sonra aile-
sini Medine’ye getirerek bir ev tuttu. 
Üçüncü kızı Serap Medine’de doğdu. 
1982 yılında babası A. Ihsan Ersoy’a 
işçi vizesi aldı ve onun iki yılı aşkın 

mübarek topraklarda dolaşmasına 
zemin hazırladı. 1983 yılında küçük 
kardeşi Oktay’ı getirtti o da iki yıl 
buzdolapçıda çalıştı. Evlenmek için 
Türkiye’ye döndü, bir daha gitmedi. 
Enver Ersoy Medine’de Akörenliler-
den yalnızca rahmetli İsmail Çamlı 
ile görüşürdü. İsmail Çamlı o yıllarda 
bir firmanın betonmikser aracını kul-
lanmaktaydı. 

18 aylık şoförlükten sonra 11 
yılda Mercedes Servisinde formen-
lik yapan Enver Ersoy 1992 yılında 
Türkiye’ye döndü. Galericilik Halen 
Konya’da kendine ait dolmuşların ta-
kibini yapmaktadır. 

HASAN ALİ ACAR 
Ağabeyi Halil Acar’ın yardımıyla 

2 Temmuz 1985 tarihin- de Suudi 
Arabistan’ın Teyme şehrinde iki yıl 
lokantacılık yaptı. Aynı şehirde kıra-
athanede çalıştırdı. Sanayide büfeci-
lik yaptı. Üç yılda motor ustalığı işi ile 
uğraştı. 1988 yılında oğlu Kudret ve 
eşini yanına getirdi. Kızı Emine orada 
doğdu.

Geliş ve gidişlerinde Mardin Ha-
bur ve Hatay Cilvegözü sınır kapıları-
nı kullandı. 10 Nisan 1990 tarihinde 
kesin dönüş yaptı. Uzun süre Öz-
kaymak Otel’de çalıştı. SSK emeklisi 

Abdullah Aydemir Arabistan topraklarında.

16.Haziran 2021 tarihinde vefat eden İsmail Acar. 
Kadıburnu Mezarlığı’na defnedildi. 

Hasan Ali Acar’ın kabri. Konya Meram Bedir Mezarlığı’nda

Hasan Ali Acar Suudi topraklarında.

Halil Acar. Arabistan, Ankara, toprağı Akören’e döndü. 

Veysel Ipıl (ortada) birçok Akörenli’nin Irak’ta çalışmasına vesile olmuştu.

1980’li yıllar Acar’lar Suudi Arabistan’da.

Halil Acar. Çocukları bitirdi. Torunlara başladı.
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Akörenliler uzak diyarlarda da rızık mücadelesi veriyor
Tulukcu, eğitim hayatında önemli başarılar elde ederek ülke genelinde bürokraside iyi bir yerde gelen Akörenlilerin yurt dışındaki iş hayatında da başarılı 
olduklarına dikkat çekiyor. Tulukcu, yurt dışında olan Akörenlilerin bir kısmının döndüğünü, bir kısmının da ailesinin hala yurt dışında olduğunu belirtiyor

olarak Konya’nın Büyük Kovanağzı 
mahallesinde uzun yıllar ikamet etti 
ve 9 Şubat 2018 tarihinde vefat etti 
Bedir Mezarlığı’na defnedildi.

ABDULLAH AYDEMİR 
15 Ocak 1950 tarihinde Akö-

ren’de doğdu. İlk ve ortaokulu Akö-
ren’de tamamladı. 1971 yılında as-
kerden geldi. 3 Mart 1972 tarihinde 
şoförlüğe başladı . 1974 yılında Akö-
ren Belediyesi’nde 1975 yılında da 
Kontaş Turizm’de şoför olarak çalıştı. 
Konya iş ve İşçi Bulma Kurumu’na 
müracaat eden Abdullah Aydemir’e 
bir süre sonra gelen olumlu cevap 
üzerine Ankara’ya giderek sağlık 
taramasından geçti. İstanbul’dan 
uçakla yola çıktı. Bir gece Ürdün’ün 
Amman şehrinde kaldı. Tekrar uçak-
la 15 Ekim 1977 günü Amman’dan 
çıkarak Suudi Arabistan’ın Damman 
şehrine vardı. 

Alman Plizhozman firmasının 
işçi misafirhanesine yerleşti. Toplam 
2500 işçinin çalıştığı Alman firması-
nın Damman Limanı inşaatında tır 
şoförü olarak iki yıl çalıştı. Kendisi 
gidip Türk işçilerin dışında Filipinli, 
Taylandlı, Pakistanlı ve Srilankalı iş-
çilerle yan yana çalışan Abdullah Ay-
demir aynı firmanın Tebuk şehrinde 

askeri tank sığınağı, yol ve lojman in-
şaatında tır şoförlüğünü 1982 yılına 
kadar sürdürdü. 

  Abdullah Aydemir 1981- 1985 
yılları arasında Riyad şehri merkezli 
18 şubede devam radar ve binala-
rı inşaatında kullandığı tır ile çalış-
malarına devam etti. Bu dönemde 
Apa şehrinde bulunan hemşehrimiz 
Mehmet Çalış ile Teyme şehrinde ise 
Mehmet Koçak, Mehmet Tufan, Bay-
ram Acar, İsmail Acar, Ahmet Acar 
ve Mustafa Görmez’le beraber olan 
Abdullah Aydemir 1985 yılı Mayıs 
ayında Türkiye’ye geldi, kendi ara-
bası ile çalışmalarını sürdürdü. 1990 
yılında tekrar Suudi Arabistan’a gitti. 
Elsides firmasından bir yıl tırla uçak-
lara yakıt nakli yaptı. Bu dönemde 
hemşehrilerimizden Hasan Yakış, 
İsmail Demiröz ve Seyit Karaselek ile 
beraber oldular. 1991 hac sezonun-
da bütün haklarını alarak Sosyal Si-
gortalar Kurumu’na yatırarak emekli 
oldu. 

Üç yıl dinledikten sonra 1995-
1998 yılları arasında Harmankaya 
firmasında uluslararası tır şoförü 
olarak Avrupa’nın tüm ülkelerine ça-
lıştı. Aynı mesleği 1998 yılından beri 
Vatan Uluslararası Nakliyat şirketin-

de sürdürüyor.Halen emekli hayatını 
Konya Aydoğdu Mahallesi’nde sür-
dürüyor . 

HALİL ACAR 
Oto boyacılığı mesleği ile meşgul 

olan Halil Acar 1975 yılı yaz mev-
siminde ustalık belgesi ile birlikte 
Ankara İş ve İşçi Bulma Kurumu’na 
müracaat ederek sağlık muayenesin-
den sonra uçakla Libya’nın başkenti 
Tripoli (Trablusgarb)’ye indi. Libya 
hükümetine ait tamirhanede normal 
bir işçi veya memurun iki katı maaşla 
9 ay çalıştı. Ailesini Akören’de baba-
sının yanına bırakmıştı. Biriktirdiği 
para ile Lalebahçe’den bir arsa aldı 
ve bir süre sonra ev yaptırdı. 

   Halil Acar 7 yıl kadar sonra 
bu sefer Suudi Arabistan yollarına 
açıldı.1983 yılı Şubat ayında karde-
şi Ahmet Acar ile birlikte kefil Mu-
hammed Ali Metayıp aracılığıyla Te-
buk’un Teyma kazasında tır şoförü 
olarak çalışmaya başladı. Muhtelif 
türde mal ve malzeme nakliye işi ile 
uğraştı. Beyşehirli oto elektrikçi ar-
kadaşı Hasan ile birlikte bir ev tuttu. 
Ömrünün çoğu yollarda geçti. Hafta-
da bir, nadiren iki gün eve gelerek 4 
yılı aşkın Suudi Arabistan’da kalarak 
1987 yılı sonlarında Ankara’da olan 

ailesinin yanına döndü ve hayatını 
burada sürdürdü. Halil Acar halen 
Ankara’nın Sincan ilçesinde emlakçı-
lığa devam ediyor.

Sincan İlçesi’nde bir süre em-
lakçılık sonrası, 2019 yılından beri 
emekli hayatını toprağı Akören’de 
sürdürüyor.

İSMAİL ACAR
Daha önce Suudi Arabistan’a gi-

derek çalışıp gelenlere özenen İsmail 
Acar, 1976 yılı Nisan ayında Maylı 
rahmetli Mehmet Dadak ve Bozkır 
Kıldereli Hamza ile birlikte Özelbise-
cilert firması otobüsüyle Konya’dan 
hareket ederek Şam, Amman üzerin-
den Tebuk’u takip ederek Medine’ye 
vardılar. On beş günlük arayıştan 
sonra iş bulamayan İsmail Acar, Cid-
de’ye geçerek Alibeyhüyüklü Meh-
met Emeksiz’in aracılığıyla tanker 
imalatı yapılan bir atölyede ay çelik 
montaj işinde çalışıp otobüsle Tür-
kiye’ye döndü. Ankara’da yaşayan 
Şükrü Kınaç hemşehrimizin tanıdı-
ğı (Kıbrıs) Müdüroğlu firması işçisi 
olarak 1976 yılı sonunda Libya’nın 
başkenti Trablusgarp’a (Tripoli) gi-
derek 1500 lira aylıkla iki yıl çalışan 
İsmail Acar, 1978 yılında Türkiye’ye 
dönerek evlendi. 1979 yılında rah-
metli Hacı Ahmet Özden’in yardımı 
ve ilgisiyle kardeşi Bayram Acar ve 
Mustafa Görmez (Mısırlı) ile birlikte 
Suudi Arabistan’a giden İsmail Acar, 
Tebuk Teyma’da kefil Muhammed 
Ali Metayıp’a ait atölyede kaporta-
cı-tanker imalatçısı ve çelik mon-
taj işinde çalışmaya başladı. 1981 
yılında izinli gelerek eşini ve kızı 
Birgül’ü Arabistan’a götürdü. Oğlu 
Arif Teyma’da doğdu. Üç yıl ailecek 
kaldılar. 1992 yılında Akören’e dön-
dü. 1993 yılında geri giderek Riyad 
şehrinde Abdülkerim Sides firmasın-
da tanker şoförlüğüne başladı. Yap-
tığı trafik kazası sonrası üç ay hapis 
yattı. 35.000 Riyal ceza ödedi. 1993 
yılında kesin dönüş yapıp çiftçiliğe 
devam etti. 24 Mayıs 2009 tarihinde 
SSK’dan emekli oldu. Uzun dönem 
Akören’de yaşayan İsmail Acar, 16 
Haziran 2021 tarihinde vefat etti ve 
Akören Kadıburnu Mezarlığı’na def-
nedildi.

haber@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ-41 

 Hasan Ali Acar’ın Pasaportu.

İsmail Acar. Volvo marka tırı ile Suudi Arabistan yollarında. 

İsmail Acar.

İsmail Acar son yılları Akören’de.

Enver Ersoy. Baba Ali İhsan Ersoy, Teyzeoğlu Ali İhsan Büyükler.

Hasan Ali Acar Suudi Arabistan’ın Teyme Şehrinde. Türk Bakkal Hasan adıyla rızkı için uğraş vermişti.

Doğuş Firması Formeni Süleyman Yoncalık. Akörenliler’in Libya’ya açılan kapısıydı. Ömrü şoförlükle geçen Abdullah Aydemir. Suudi Arabistan’da da Tır şoförlüğü yapmıştı.
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR VE
FORKLIFT 

OPERATÖRÜ
                          ALINACAKTIR

Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.

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

NETSIS  PROGRAMINI 
BILEN BAY, BAYAN 

MUHASEBE PERSONELI

ŞÖFÖR 
(SRC , PSIKOTEKNIK BELGELERI OLAN)

HIZLI IŞ 
TEMPOSUNA UYUM 

SAĞLAYABILECEK 
DEPOCU 

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

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

+90 332 345 11 17

 MÜRACAATLAR 
      ŞAHSEN YAPILACAKTIR      

3

3

3
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

MOBILYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HIZAR 
MAKINELERI KULLANABILEN 

ELEMAN ALINACAKTIR
                   (1 KIŞI)
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* CNC TORNA 
OPERATÖRÜ

* CNC İŞLEME 
MERKEZİ 

OPERATÖRÜ 
ARIYORUZ

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE;

0332 342 10 70 -  0332 239 10 86 - 87

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

 

Karaömerler Taş Ocağından İstenilen Ebatlarda Mıcır Temini yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/544103
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ 
      BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:64 42020 
      SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4445542 - 3322491961
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : Karaömerler Taş Ocağından İstenilen Ebatlarda Mıcır Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 ton İstenilen Ebatlarda Mıcır Temini
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Karaömerler Taş Ocağı
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Yerleşkesi Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü İhale
          Salonu(Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
          Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-V grubu işler ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

MALZEME OCAĞINDAN 
MALZEME ÇIKARMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1634119

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 
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• EL HADDESI 
KULLANABILEN 

PERSONEL 
ALINACAKTIR

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

 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. 

Öğrenciler geri 
dönüşümle çiçek açıyorlar

 Aliye Hüseyin Tekbaş İlkokulu 
2-D sınıfı Öğretmeni Mehmet Gü-
dücü, öğrenci ve velileriyle birlikte 
atık malzemeleri değerlendirme 
kapsamında yeni bir etkinliğe daha 
imza attı. Öğrenciler evlerinde topla-
dıkları atık pet şişe ve bidonları okula 
getirdiler. Atık malzemelere şekiller 
verip içlerine çiçek diken öğrencilere 
öğretmenleri ve veliler destek oldu.                                                                   
Etkinlik için Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nden çiçek toprağı desteği 
alan 2-D Sınıfı öğretmeni Mehmet 
Güdücü, velilerin getirdiği çiçekle-
ri öğrencileri ve velileriyle atık pet 
şişe ve bidonlara dikerek örnek bir 
davranış sergiledi. Dikilen çiçekleri 
okul bahçe duvarının üzerine koyan 
öğrenciler, bu etkinlikle okul bahçe-
lerinde farkındalık oluşmasını, bitki 

yetiştirilmesinin önemini, atık mal-
zemelerin nasıl değerlendirilebile-
ceğini, diğer öğrencilere ve çevre-

lerine göstererek örnek bir davranış 
sergiledi.
n MERVE DURGUT

Beyşehir'de KOMEK 
kursiyerlerinden sergi

Beyşehir Halk Eğitim Merke-
zi ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
Beyşehir KOMEK ve ASEM Kurs 
Merkezinin geleneksel yılsonu ser-
gisi açıldı. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Beyşehir KOMEK ve ASEM 
Kurs Merkezi binasında kursiyerler 
tarafından el sanatları ürünlerinin 
yer aldığı serginin açılışı büyük ka-
tılım ile gerçekleşti. Açılışta kursi-
yerler tarafından dönem boyunca 
yapılan el emeği göz nuru ürünler 
sergilendi. Sergilenen bir birinden 
güzel ürünler katılımcılar tarafından 
tam not aldı. Düzenlenen sergi açı-
lışına Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Mü-
dür Vekili Süleyman Ünal, AK Parti 
Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, 
Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Mü-

dürü Süleyman Siper, Beyşehir Aile 
Sanat Merkezi Yöneticisi Nermin 
Şan, kurum amirleri, siyasi parti ve 

sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri, davetliler katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Sıfır Atık Projesi ile atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı, 3 milyon ton sera gazı salınımını önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı. Proje sayesinde 16,5 milyon 
ton kağıt/karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 400 bin ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye geri kazandırıldı

Sıfır atıkla 30 milyar lira katkı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 

çevre projelerinin sayısının her ge-
çen gün daha da artırıldığı belirtildi. 
Resmi Gazete'nin 21 Mayıs 2022 
tarihli sayısında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 
yayımlanan "Türkiye Çevre Haftası" 
konulu genelgeyle 1972'den bu yana 
"Dünya Çevre Günü" olarak kutla-
nan 5 Haziran'ın da içinde bulundu-
ğu haftanın Türkiye'de artık her yıl 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından duyurulacak bir 
temayla "Türkiye Çevre Haftası" ola-
rak kutlanacağı aktarıldı. Bakanlığın 
bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak 
belirlediği Türkiye Çevre Haftası'nın 
81 ilde çeşitli etkinlikler düzenle-
yerek kutlandığı ve "çevre ile doğa" 
konusunda farkındalığın güçlendi-
rilmesinin hedeflendiği ifade edildi. 
Bakanlığın yürüttüğü çevre proje-
leri arasında yer alan Sıfır Atık ile 
265 milyon ağacın kurtarıldığı, sıfır 
atık yönetim sistemini uygulamaya 
başlayan kurum, kuruluş ve işletme 
sayısının 140 bine ulaştığı belirtildi. 

Açıklamada, 2017'de yüzde 13 
olan geri kazanım oranının 2020'de 
yüzde 22,4, 2021'de ise yüzde 25'e 
yükseltildiği, 2023 yılı hedefinin ise 
yüzde 35 olarak belirlendiği bildiril-
di. Proje sayesinde 16,5 milyon ton 
kağıt/karton, 4,1 milyon ton plastik, 
1,7 milyon ton cam, 400 bin ton 
metal ve 1,5 milyon ton organik ve 
diğer geri dönüştürülebilir atıklar ol-
mak üzere toplam 24,2 milyon ton 
atığın ekonomiye geri kazandırıldığı 

ifade edilen açıklamada, atıklardan 
30 milyar lira ekonomik kazanç 
sağlandığı, 3 milyon ton sera gazı 
salınımının önlendiği ve 265 milyon 
ağacın kurtarıldığı kaydedildi.

ÇEVRE DOSTU SOKAK PROJELERİ
Çevre Dostu Sokak projelerine 

hibe desteği verildiği kaydedilen 
açıklamada, bu çerçevede 7 bin 130 
metre çevre dostu sokak yapımının 
tamamlandığı, 1917 metrelik proje-
nin yapımın ise devam ettiği kayde-
dildi. 

2021 yılı sonu itibarıyla 66 ilin 
gürültü haritasının çıkarıldığı, İstan-
bul'da 9 bin 837 metrekare gürültü 
bariyerinin yapımının tamamlan-
dığı, Türkiye genelinde 49 bin 782 
metrekare gürültü bariyeri için proje 
çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. 
Trafik gürültülerini hapseden gürül-
tü bariyerlerinin 2023'e kadar 60 bin 
metrekareye ulaştırılacağı belirtildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Türkiye'de 3 milyon konutun 

dönüşümünün tamamlandığı, 350 
bin dönüşüm ve sosyal konutun 
inşasının sürdüğü aktarılan açıkla-
mada, her yıl 300 bin konut olmak 
üzere, acil dönüşmesi gereken 1,3 
milyon konutun dönüşümünün 5 
yıl içinde bitirilmesinin planlandığı 
bildirildi. Bugüne kadar, İstanbul'da 
tam 300 bin konutun dönüşümü-
nün tamamlandığı, 39 ilçede, 140 
bin konutun dönüşümüne hızla 
devam edildiği kaydedildi. 45 ilde 
80 tarihi kent merkezinde devam 
eden proje ve sokak güzelleştirme 

çalışmalarının 2023 yılı içerisinde 
tamamlanmasının hedeflendiği be-

lirtildi. Türkiye'nin ilk iklim değişik-
liği platformu olan İklim Portalı ku-

rulması çalışmalarının devam ettiği, 
portalın, 2022'de lansmanı yapıldık-
tan sonra yayına gireceği kaydedildi. 
Web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri 
ve bilgi teknolojilerini kullanan Hava 
Emisyon Yönetim Portalı (HEY Por-
talı) aracılılığıyla stratejik bölgesel 
hava kalitesi haritaları hazırlandığı, 
2002'de 8 olan Hava Kalitesi Ölçüm 
İstasyonu sayısının 360'a çıkarıldığı 
ifade edildi.

7 GÜN 24 SAAT ATIK SU TAKİBİ
Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri 

(SAİS) istasyonlarıyla Türkiye gene-
linde 428 atık su arıtma tesisinden 
deşarj edilen atık suların 7/24 çevri-
miçi takip edildiği ve sonuçların Sü-
rekli İzleme Merkezi'ne (SİM) anlık 

olarak iletildiği aktarılan açıklamada, 
"2002 yılında 145 atık su arıtma te-
sisiyle belediye nüfusunun yüzde 
35'ine atık su arıtma hizmeti verilir-
ken, 2021 yılı sonu itibarıyla tesis sa-
yısı 1176'ya çıkarılarak hizmet oranı 
yüzde 89'a yükseltilmiş durumda. 
Yüzde 100 hedefi için belirlenen ta-
rih ise 2023." bilgisine yer verildi.

ÇEVRE DENETİMİ
2022'nin 4,5 ayında 23 bin 458 

çevre denetimi gerçekleştiren Ba-
kanlığın, Çevre Kanunu'na aykırı fa-
aliyette bulunan 1300 tesise toplam 
143 milyon 623 bin 141 lira idari 
para cezası uyguladığı, 109 tesisin 
faaliyeti için durdurma verdiği kay-
dedildi. 2022 itibarıyla 323 adet kıyı 
tesisinde gemilere atık alım hizmeti 
verildiği, 50 adet lisanslı atık alma 
gemisi ile gemilerden atık alımı ya-
pıldığı aktarılan açıklamada, atık yağ 
rafinasyon tesislerince atık yağlar 
geri kazanılarak Türk standartların-
da baz yağ elde edildiği kaydedildi. 
TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda, 
Türkiye'de deniz konusunda faali-
yet gösteren başlıca enstitü ve üni-
versitelerin katılımıyla Denizlerde 
Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı 
(DEN-İZ) ile 2014'ten itibaren 423 
noktada deniz izleme çalışmaları yü-
rütüldüğü, Özel Çevre Koruma ilan 
edilen körfez ve göllerde, kentleşme 
ve turizm baskısı sonucu meydana 
gelen kirliliğin önlenmesi ve reha-
bilitasyonu için dip çamuru temizliği 
çalışmaları olduğu kaydedildi.
n AA

Yumurta soruşturmasına tepki
Yumurta Üreticileri Merkez 

Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim 
Afyon, üreticilerin bir araya gele-
rek fiyat belirleme veya yükseltme 
imkanlarının olmadığını savunarak, 
"Üreticiler birleşerek fiyatı yükselte-
cek olsaydı, bir senedir zarar ediyor 
olmazdı." dedi. Afyon, Rekabet Ku-
rulu tarafından yumurta üreticileri 
hakkında başlatılan soruşturmayı 
değerlendirdi. "Üreticilerin anlaşa-
rak fiyatı yükselttiği" anlamında bir 
soruşturma açıldığını aktaran Afyon, 
"üreticilerin bir araya gelerek fiyat 
belirleme veya yükseltme imkanı, 
şansları" olmadığını söyledi. Afyon, 
"Üreticiler birleşerek fiyatı yükselte-
cek olsaydı, bir senedir zarar ediyor 
olmazdı." ifadelerini kullandı. Üreti-
cilerin zarar etmemek için bir araya 
geldiğini anlatan Afyon, "Yumurta 

Üreticileri Merkez Birliğinin, üretici-
sini korumak adına piyasadaki gün-
lük fiyatları derleyerek bunları resmi 

kurumlarla paylaşma görevi oldu-
ğuna dikkati çekti. Afyon, "Bu görev 
bize verilmiş." diye konuştu. Birliğin 

üreticileri bilgilendirmek adına sos-
yal medya araçlarını kullandığına 
işaret eden Afyon, birkaç üyenin 
kendi arasında artan maliyetleri ko-
nuştuğunu anlattı. Birliğin internet 
sitesinde yumurta fiyatlarının yayın-
landığına dikkati çeken Afyon, "Bu-
rada bizim günlük araştırmamız var. 

Haftalık olarak, 'Geçen hafta şu 
fiyat oluştu.' diye yayınlıyoruz. Ge-
leceğe yönelik değil. Geçen hafta-
nın ortalama fiyatı ne olduysa onu 
yayınlıyoruz. Her pazartesi istişare 
ederiz. Burada bir yönlendirme yok." 
dedi. 

İbrahim Afyon, "Enflasyonla 
mücadele etmek adına devletimizin 
yanındayız." görüşünü dile getirerek, 
marketlerden de makul karla satış 
yaparak tüketiciye yardımcı olmala-
rını istedi. n AA
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Konyalı bisikletçi Ahmet’in hedefi altın madalya
Türkiye Bisiklet Milli Takımı, Er-

ciyes Dağı'ndaki zorlu parkurda yap-
tığı hazırlıklarla oyunlarda madalya 
almaya çalışacak. Milli Takımlar 
Başantrenörü Branko Filip,  yaptığı 
açıklamada, 25 Haziran-6 Temmuz 
tarihleri arasında Cezayir'in Oran 
kentinde yapılacak 19. Akdeniz 
Oyunları için başlattıkları yükseklik 
kampının, sporcuların özverili çalış-
malarıyla devam ettiğini söyledi. 

Erciyes Dağı'nın antrenmanlar 
için Türkiye'deki en iyi tercihler-
den biri olduğunu vurgulayan Filip, 
"Yükseklik kampı için yolları kalite-
li ve çeşitliliği çok. Yurt dışında da 
bazı bisiklet kampları var, ben Erci-
yes'i oralara benzetiyorum. Burada 
kamp yapmaktan mutluyum." dedi. 
Yüksek rakıma adapte olmak için 
belli bir zaman gerektiğine dikkati 
çeken Filip, "Bu nedenle geldiğimiz 

ilk 3 gün hafif antrenman yaptık. Şu 
anda ise daha uzun ve güce dayalı 
antrenmanlar yapıyoruz. Günlük 
antrenmanlarımız yaklaşık 100 ki-
lometre ile sınırlı ve 3 saat sürüyor. 
Develi tarafında da in-çık antren-
manları yapıyoruz. Bu tamamen 
güce dayalı bir antrenman." diye 
konuştu.

HEDEF MADALYA
Yol Bisikleti Büyük Erkekler Milli 

Takımı ve 23 Yaş Altı Erkekler Milli 
Takımı'ndan 9 sporcunun bulundu-
ğu kampın, 8 Haziran'da tamam-
lanacağını belirten Filip, "Akdeniz 
Oyunları'nda güçlü takımlarla mü-
cadele edeceğiz. 

Fransa, İtalya ve Slovenya gibi 
ülkelerin olduğu bir müsabakaya 
katılacağız. Madalya almak bura-
daki en büyük hedeflerimizden bir 
tanesi. Zamana karşı yarışta Ahmet 

Örken'den yana şansımızı deneye-
ceğiz. Yol yarışında da Onur Balkan 
ile ilgili bir çalışmamız var." ifade-
lerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili açıklama-

larda bulunan milli sporcu Ahmet 
Örken ise Erciyes Dağı'nda kamp 
yapmaktan dolayı çok mutlu olduk-
larını dile getirdi. Antrenmanların 
çok verimli geçtiğini anlatan Ör-
ken, "Daha önce İspanya'da yapı-
lan Akdeniz Oyunları'nda beşinci 
olmuştum. Aradaki zaman farkı çok 
azdı, podyuma çok yakındım ama 
olmadı. Şimdi ise Cezayir'de yapı-
lacak Akdeniz Oyunları'nda inşallah 
ülkemize madalyayı getirip, şanlı 
bayrağımızı dalgalandırmak istiyo-
ruz." değerlendirmesinde bulundu. 
İsmail Aksoy antrenörlüğünde çalış-
malarını sürdüren milli takımda Ah-
met Örken'in yanı sıra Burak Abay, 
Ferit Can Şamlı, Oğuzhan Tiryaki, 
Ali İhsan Eğin, Samet Bulut, Doğu-
kan Arıkan, Batuhan Özgür ve Onur 
Balkan da yer alıyor.
 n SPOR SERVİSİ

 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 
1. Grup'taki ilk maçında bugün Faroe Adala-
rı'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim 
Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te 
başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen 
yayımlanacak. Müsabakada, Malta Futbol 
Federasyonundan hakem Trustin Farrugia 
Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını 
aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri 
yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise 
Matthew De Gabriele olacak.

STEFAN KUNTZ İLE 7. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz 

yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşı-
sında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 
maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlu-
biyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandı-
rıp, kalesinde 9 gol gördü. Kuntz idaresinde 
oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 
berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsaba-
kasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçün-
cü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 
6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Gru-
bu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda 
Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı 
finaline katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 
play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 
3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma 
şansını kaybetti. Milliler, son olarak hazırlık 
maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya 3-2 
yenildi.

2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ
Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 

2022 yılındaki üçüncü maçını oynayacak. 
Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplas-
manda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli 
takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. 
Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile ha-
zırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, 
rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabaka-
daki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun 
kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 
16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 
4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, 
kalesinde 25 gole engel olamadı.

TÜRKİYE 605. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ma-

çıyla tarihinde 605. kez sahaya çıkacak. Ay-yıl-
dızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 277'si 
özel 604 maç oynayıp, biri hükmen olmak 
üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 ye-
nilgi yaşadı. Milli takım, 258'i deplasmanda, 

263'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı 
maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 
810 gol attı, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne 
kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele 
eden milliler, 604 karşılaşmanın 521'ini Avru-

pa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Af-
rika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 604 maçta tek hükmen galibiyeti 
Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yuna-
nistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir 
Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 
0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra 
FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynat-
tığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 
3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 
2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 
6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte 
Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması 
nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile 

tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki 
takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 
1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel 
maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimin-
deki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada 
Hami Mandıralı attı.
n SPOR SERVİSİ

A Milli Takım’ın 
konuğu Faroe Adaları 
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor. Türkiye ile Faroe Adaları arasında bu-
gün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup mücadelesi, saat 21.45'te 

başlayacak. TRT 1’den yayınlanacak müsabakada ay-yıldızlılar gruplara galibiyetle başlamak istiyor

Süper Lig’e yükselen 
son takım İstanbulspor

Konya, amputede 
ligi 6. sırada bitirdi

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u ye-
nerek Süper Lig’e çıkma hakkını elde eden İstanbulspor, 
önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstan-
bul takımı olacak. Sarı-siyahlılar 17 yıl sonra Süper Lig he-
yecanı yaşayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyon 
olan Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e 
yükselen 3. takım belli oldu. Normal sezonu 17 galibiyet, 
9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 60 puanla play-off 
oynama hakkı elde eden İstanbulspor, play-off yarı finalin-
de karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-2 ve 
0-1’lik skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Kocaeli Stad-
yumu’nda oynanan karşılaşmada 34. dakikada İbrahim Yıl-
maz’ın golüyle 1-0 öne geçti. 45+3’te Keny’nin penaltıdan 
attığı golle maça eşitlik gelirken, İstanbulspor 45+9’da İb-
rahim Yılmaz’ın bu kez penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk 
yarı da bu sonuçla tamamlandı. Maçın 2. yarısında başka 
gol olmayınca İstanbulspor, Süper Lig biletini alan 3. takım 
oldu.

İBRAHİM YILMAZ BÜYÜK ETKEN OLDU
Sarı-siyahlıların golcü futbolcusu İbrahim Yılmaz, bu 

sezon takımının en golcü futbolcusu oldu. Normal sezonu 
16 golle tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, play-off final 
maçında da 2 gole imza attı.

6 İSTANBUL TAKIMINA 2 TAKIM DAHA EKLENDİ
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe, Gala-

tasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Kara-
gümrük’ün ardından bu sezon yükselen Ümraniyespor ve 
İstanbulspor ile birlikte 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de 
8 İstanbul takımı mücadele edecek.

17 YIL SONRA SÜPER LİG HEYECANI
Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig’de müca-

dele eden sarı-siyahlılar 17 yıl sonra bu heyecanı yeniden 
yaşayacak. Bu süre zarfında 3. Lig’e kadar düşen ve 5 sezon 
bu ligde mücadele eden İstanbul ekibi, 4 sezon 2. Lig, 8 
sezon da 1. Lig’de oynadı. 1. Lig’de 3 kez play-off müca-
delesi veren Boğalar, önümüzdeki sezon Süper Lig’de boy 
gösterecek. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBSEF) 
Ampute Futbol 1. Lig’de 2021-2022 Sezonu sona erdi.

14. hafta erteleme maçında Melikgazi Belediyesi Be-
densel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Başakşehir 
Ampute Spor Kulübü, Kayseri'de karşılaştı. Başakşehir 
Ampute Spor Kulübü'nü 6-2 yenen Melikgazi Belediyesi Be-
densel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, ligi ikinci sırada 
tamamladı ve Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Daha 
önce ligi ilk sırada tamamlayan Alves Sigorta Ampute Spor 
Kulübü Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.

Ligde Konya’yı temsil eden Konya Bedensel Engelliler 
Spor Kulübü sezonu, 16 maçta elde ettiği; 5 galibiyet, 1 be-
raberlik ve 10 mağlubiyet sonrası topladığı 13 puanla altıncı 
sırada tamamladı. n SPOR SERVİSİ
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Se-
zonu’nda 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 
mağlubiyet alan Konyaspor, 68 puanı ha-
nesine yazdırırken sezonu üçüncü sırada 
tamamladı. Geride kalan sezonda şampi-
yonluk yarışı ve ikincilik yarışını aynı anda 
tecrübe edinen Anadolu Kartalı, bu sezon 
mevcut performansının üzerine koyarak 
devam etmek istiyor. 

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına 
henüz lig devam ederken başlayan temsil-
cimiz şu ana dek Bruno Paz, Ahmet Oğuz 
ve Cebrail Karayel’i kadrosuna kattı. Teknik 
direktör İlhan Palut’un raporu doğrultu-
sunda çalışmalarını sürdüren Konyaspor, 
transferde hata yapmamak adına ince ele-
yip sık dokuyor. 

2022-2023 sezonunda Süper Lig, Av-
rupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda müca-
dele edecek temsilcimiz kadrosunu geniş 
tutmak istiyor. Sağ bek rotasyonunu ta-
mamlayan Yeşil-Beyazlılar, kale ve santr-
for bölgesinde de oyuncularla görüşürken 
maliyeti düşük ve takım oyununa yatkın 
isimlerle kadrosunu güçlendirmenin he-
saplarını yapıyor.

LİSTE OLDUKÇA GENİŞ
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 

daha lig bitmeden başlarken 10 günde 3 
transferi noktaladı. Eray Birniçan, Erten 
Ersu, Marin Anicic, Alberk Koç, Musa Ça-
ğıran ve Ahmed Hassan ile yollarını ayıran 
Yeşil-Beyazlı ekip, kadroda sayısal anlam-
da eksildi. Bu doğrultuda kadrosunu güç-
lendirme arayışına giren temsilcimiz kale, 

ve hücum oyuncularına yöneldi. 
Kaleci listesinde Berke Özer, İrfan Can 

Eğribayat ve arık Çetin bulunan Konyaspor, 
ilerleyen günlerde bu isimlerden birisi ile 
anlaşarak kadroya dahil edecek. 

Öte yandan Konyaspor’un yaklaşık 1 
yıldır kadrosuna katmak istediği Robert 

Muric yeniden gündeme gelirken santrfor 
noktasında da Portekiz’den bir oyuncu ile 
temasa geçildi. Yapacağı transferleri çok 
fazla basına yansıtmadan ilerlemek isteyen 
ve imza aşamasına geldikten sonra duyur-
mayı planlayan Anadolu Kartalı, çalışmala-
rını bu şekilde devam ettiriyor. 

18 HAZİRAN’A KADAR 
TAMAMLAMA PEŞİNDE

Birçok isimle görüşmelerini sürdü-
ren Konyaspor, 18 Haziran’da Konya’da 
gerçekleşecek ilk kampa transferlerini 
yetiştirmek istiyor. Takımdan ayrılması 
kuvvetle muhtemel oyunculardan Abdül-
kerim Bardakcı ve Amir Hadziahmetovic’in 
yerlerine de oyuncularla görüşen Anadolu 
Kartalı, söz konusu isimlerden ciddi gelir 
sağlamak isterken Amir’den 7, Abdülkerim 
Bardakcı’dan ise 5 milyon Euro geliri ka-
sasına koymak istiyor. İlk resmi müsaba-
kasına 21 Temmuz tarihinde çıkacak olan 
Yeşil-Beyazlılar önce Koyuncu Grup Kaya-
cık Tesisleri’nde toplanacak akabinde ise 
kamp çalışmaları için Bolu ya da Erzurum’a 
geçecek. Öte yandan Amir Hadziahmetovic 
için Udinese’nin önümüzdeki günlerde res-
mi teklifle Konyaspor’un kapısını çalması 
bekleniyor. n İLHAN ATLI

İnce eleyip
sık dokuyor

Konyaspor, 2021-2022 sezonunu 68 puanla üçüncü sırada tamamlarken oynanan takım oyunu Yeşil-Beyazlı 
taraftarları tatmin etti. Bununla birlikte önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek Anadolu Kartalı, bu oyunun 
üzerine koyarak ilerlemek istiyor. Transfer anlamında da çalışmalarını sürdüren Konyaspor, ince eleyip sık dokuyor

TFF, sezonu tescil
ettiğini açıkladı

Beyşehirli Bekir Berke 
bronz madalya kazandı

Formalar ay 
başına geliyor 

TFF, Süper Lig ve tüm profesyonel liglerin 2021-2022 
sezonunun tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıkla-
mada, “2021 - 2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor 
Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 
müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara 
ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine 
göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü 
gereğince tesciline karar verilmiştir.” Denildi. 

Buna göre Konyaspor ligi üçüncü sırada tamamlayarak 
önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi tem-
sil etmeye hak kazandı. n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli tekvandocu Bekir Berke Kocagöz'ün Türkiye 
Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 78 kiloda Tür-
kiye üçüncüsü olması memleketinde sevinçle karşılandı.

Antrenörü Nafiz Çakır, gazetecilere, Beyşehir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan 17 yaşındaki sporcusunun 
Muğla'daki şampiyonada erkekler 78 kiloda Türkiye üçün-
cüsü olarak bronz madalya kazandığını söyledi.

Daha önce de sporcusunun miniklerde Türkiye üçün-
cülüğü, yıldızlar kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu 
olduğunu hatırlatan antrenör Çakır, sporcusunun başarı 
kariyerine bir yenisini eklediğini belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un bu sezonki forma tedarikçisi New Balan-
ce, yeni sezon formalarını ayın sonunda Yeşil-Beyazlılara 
teslim etmeyi amaçlamayı hedefliyor.Geçen sezon Kon-
yaspor’un forma üreticisi Macron olurken sezonun sona 
ermesinin ardından Yeşil-Beyazlı kulüp, New Balance ile 
anlaşma sağlamıştı. Elde edilen bilgilere göre yeni sezon 
formalarının Haziran ayının sonu gibi kulübe ulaşacağı be-
lirtildi. Geçen sezon çıkarılan formalardan olduça memnun 
kalan Konyaspor taraftarı New Balance’dan da beklentileri 
yükseltti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket, bu sefer hata yapmak istemiyor
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi 

Play-Off yarı final dördüncü maçında 
Beysu Konyaspor Basketbol, bugün 
deplasmanda Sigortam.net ile karşı-
laşacak. Saat 16.00’da Cebeci Spor 
Salanu’nda oynanacak karşılaşma 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
Youtube hesabından canlı olarak ya-
yınlanacak

Beysu Konyaspor Basketbol, 
Play-Off yarı final karşılaşmasında 
bugün final için sahaya çıkacak. Ye-
şil-Beyazlılar, bugün deplasmanda 
Sigortam.net ile kozlarını paylaşacak. 
Saat 16.00’da başlayacak kritik mü-
cadelede Dev Kartallar, hata yapmak 
istemiyor. Bununla birlikte seride 
Konya’da oynanan ilk 2 karşılaşmayı 
kazanan Beysu Konyaspor Basketbol, 
serinini üçüncü maçında Sigortam.
net’e mağlup oldu. Bugün kazanma-
sı durumunda adını finale yazdıracak 

temsilcimiz hata yapmak istemiyor. 
Seride 2-1 önde bulunan Dev Kartal-
lar, bu sezon zaman zaman deplas-

manlarda sorun yaşarken son Sigor-
tam.net maçında da kırılma yaşadı. 
Maçın ilk 2 çeyreğinde iyi bir oyun or-

taya koyan Yeşil-Beyazlılar, soyunma 
odası dönüşünde bireysel performans 
anlamında ciddi sıkıntılar yaşarken 

parkeden mağlubiyetle ayrıldı. 
Bugünkü müsabakada aynı ha-

taları yapmak istemeyen temsilcimiz 

dün yaptığı antrenmanla eksiklerini 
analiz etti. Sigortam.net karşısında 
bugün kazanması durumunda adını 
finale yazdıracak. Sezon başından 
bu yana hedefini Süper Lig olarak 
belirleyen Dev Kartallar, önce finale 
ardından da Süper Lig’e çıkmanın 
planlarını yapıyor. Sigortam.Net’in 
bugün kazanması durumunda ise seri 
2-2’ye gelecek ve beşinci karşılaşma 
Konya’da oynanacak. Seriyi uzatmak 
istemeyen Beysu Konyaspor Basket-
bol, kazanarak final maçına odaklan-
mak istiyor. 

Son kaybedilen maçtan sonra 
oyuncularına uyarılara bulunan Koç 
Engin Gençoğlu, hataların tekrar-
lanmasını istemiyor. Bu bağlamda 
oyuncularından maçtan kopmamala-
rını söyleyen Gençoğlu, 40 dakika bo-
yunca mücadele etmeleri gerektiğini 
vurguladı. n SPOR SERVİSİ
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Konyaspor, 8 kez 
İstanbul’a gidecek 

Süper Lig'de yeni sezonda 8 İstanbul takımı mü-
cadele edecek. Temsilcimiz Konyaspor, önümüzdeki 
sezondan itibaren 8 kez İstanbul'a maç için gidecek.

Süper Lig'de yeni sezonda 8 İstanbul takımı mü-
cadele edecek. Temsilcimiz Konyaspor, önümüzdeki 
sezondan itibaren 8 kez İstanbul'a maç için gidecek.

Süper Lig'deki her bir İstanbul takımı, 2022-2023 
sezonundaki 36 maçının 25'ini İstanbul'da oynayacak. 
Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e 
yükselen son takım İstanbulspor olurken, Konyaspor 
gelecek sezon 36 maçın 16’sını İstanbul takımlarıyla 
oynayacak. 8 kez deplasmana gidecek olan Anadolu 
Kartalı, toplam 800 km yol kat edecek. Konyaspor 
2022-2023 sezonunda, Beşiktaş, Galatasaray, Fener-
bahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük, Ümra-
niyespor ve İstanbulspor deplasmanlarına gidecek. 
Öte yandan Süper Lig'deki her bir İstanbul takımı, 
2022-2023 sezonundaki 36 maçının 25'ini İstanbul'da 
oynayacak. n SPOR SERVİSİ


